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Konstens uppgift är, utöver den samhälleliga eller ekonomiska nyttan, att ifrågasätta, förtydliga, förenkla, försvåra,
översätta och ge utrymme för reflektion. Att göra det obegripliga begripligt och tvärtom.
Under 2017 har Subtopia och våra olika verksamheter blivit alltmer involverade i strategier och verksamheter
som berör stadsutveckling och sociokulturell hållbarhet. Det tycks vara så att flertalet stadsplanerare och
”bygghennar”, mer eller mindre, greppar faktorer som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. När vi sedan kommer
till social och kulturell hållbarhet uppstår kunskapsluckor och frustration, men också nyfikenhet. Under året har
vi träffat och inspirerat samtliga länsstyrelser i Sverige utifrån konstens och kulturens möjligheter att bidra till
ett hållbart samhällsbygge. Vi har också provat helt nya metoder kring inflytande och så kallad ”participatory
governance”, genom att upplåta lokaler och utvecklingsmöjligheter till det Botkyrka-baserade företaget Changers
Hub. Samarbetet med Södertörns Högskola och Start Up Stockholm har också fördjupats och utvecklats. En viktig
utveckling för klustret är att Stockholms dramatiska högskola etablerat sig genom samarbete med Filmbasen
och Botkyrka kommun. Utöver detta har Subtopia blivit en framgångsrik repetitions- och inspelningsplats för
musikbolag, TV-filmproduktionsbolag, större företagsevenemang, mässor och scener i Stockholms innerstad.
Kopplat till cirkusmässan Subcase, en växande internationell angelägenhet, genomfördes också ett första, större
steg mot att utveckla och etablera en offentlig cirkusfestival i stockholmsregionen och till vår hjälp att sprida detta
fanns bl a Stockholms handelskammare.
Under året har antalet Botkyrkabor som använder Subtopia ökat, både vad gäller möjligheter att nyttja lokaler,
få rådgivning i vår inkubator KLUMP Subtopia och att delta i vårt utbud av barn- och ungdomsverksamhet,
cirkusföreställningar, festivaler och konserter.
Vi hoppas att 2017 års berättelse ska visa på bredden i vår verksamhet och på Subtopias betydelse för konstnärers,
kreatörers, entreprenörers och individers möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.

Karin Lekberg/Chef för Subtopia
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Söder om Stockholm, i Botkyrka, finns det kreativa klustret och
mötesplatsen Subtopia, Spacious Suburban Paradise. Det är här som
artister, filmproducenter, konstnärer, dansare, cirkusartister, musikband,
ideella organisationer och andra kreativa människor och grupper testar och
förverkligar sina drömmar och idéer och med detta också stödjer visionen
om att skapa en internationell mötesplats för konstnärer, kreatörer och
entreprenörer som vill utvecklas, men också göra världen lite bättre.

Makten & Härligheten

SUBTOPIA – DET KONSTNÄRLIGA OCH KREATIVA
KLUSTRET I ALBY, BOTKYRKA

Subtopiaklustret fungerar som en motor i Botkyrka kommuns satsning
på kulturella och kreativa näringar, vilken utgör en möjlighet för att nå
ekonomisk, ekologisk, social och kulturell/konstnärligt hållbarhet. Detta
får först och främst effekt i Botkyrka, men även i hela stockholmsregionen
och internationellt.

SUBTOPIAS VISION OCH METOD

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan kultur, utbildning, näringsliv
och socialt engagemang. Detta utgör grunden i vår metod och skapar
förutsättningar för nytänkande, kreativitet och innovation.

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan konst/kultur, utbildning/
forskning, entreprenörskap och socialt engagemang. Detta utgör grunden
för Subtopiamodellen, som vi kallar Quadrohelix. Flertalet av de 80+
aktörerna/hyresgästerna på Subtopia arbetar inom något teller några av
dessa fyra områden.

Vi ger plats för kreativt självförtroende, nya tankar och innovation!

I Subtopia finns 80+ organisationer, företag och utbildningar och cirka 250
personer har sin dagliga arbetsplats i området.

Vår vision lyder: Subtopia ett förortsparadis och en internationell mötesplats
där konstnärer, kreatörer, entreprenörer och besökare ska kunna känna sig
hemma, förverkliga sina drömmar och idéer och göra världen lite bättre.

Vi definierar dem enligt följande:
Konst/kultur
Konst och kultur anser vi vara en nödvändighet i livet. Konsten och kulturen
är ett slags livets övergripande teman då de strävar efter insikt, både genom
reflektion och uttryck. Konsten innehåller en tydlig kreativ och innovativ
drivkraft som ofta spiller över på de övriga tre delarna i vår modell. Men
konsten är inte enbart ett verktyg för något annat i vår modell, utan har sin
egen betydelse och mening.

Subtopia är iblandat i olika verksamheter på olika nivåer – från
cirkusproduktioner, stadsutveckling, filmproduktion och kommersiella
events. Våra prioriterade konstområden är samtida cirkus, filmproduktion/
verksamhet och urban konst, men även andra konstformer som bland
annat dans, musik, konst, opera och teater.

Vi stödjer både de tekniska, kommersiella och sociala delarna i den
kreativa processen som kreatören behöver, oavsett om hen är i utveckling
eller etablerad. Mångfald, både vad gäller individers/gruppers erfarenhet,
bakgrund och uttrycksform, är nyckelordet hos oss, moderna dansare,
gatuartister, violinister. Formgivare, programmerare och skateboardåkare.
Tillsammans skapar de nya perspektiv och därför också intressanta idéer!
Entreprenörskap
Vi skapar förutsättningar och strukturer för att stödja och utveckla
innovativa och hållbara företag. Bland annat är det av stor vikt för oss att
skapa kontaktytor där företag, innovatörer och entreprenörer kan utbyta
och dela med sig av sin kunskap. Till detta kopplas konkreta insatser som
kan innebära att man delar på kostnader för olika behov.
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Utbildning
På Subtopia-området befinner sig dagligen ett stort antal studenter/
kursdeltagare. Här finns en blandning av studenter från högskolenivå till
kontinuerlig kursverksamhet på amatörnivå. Det är allt ifrån balettklasser
och cirkusstudenter till manusförfattarelever och dokumentärfilmare. Vi tror
på att rätten till skapande är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt
samhälle. Det unika med mötesplatsen Subtopia är att amatörer, talanger
och excellens står sida vid sida under samma tak, oberoende av vad de
tränar. Synergin som uppstår i detta möte innebär att de som idag är proffs
får kontakt med morgondagens talanger och morgondagens talanger kan få
möjlighet att träffa sina framtida kontakter, nätverk och arbetsgivare.
Socialt engagemang och ansvar
Subtopia finns på en plats som emellanåt beskrivs som ett utsatt område
eller i värsta fall, en ”no-go-zone”. Vi älskar Alby och Botkyrka och vi är
dagligen angelägna om att tillgängliggöra Subtopia för våra närmaste
grannar runt knuten. Men det handlar inte bara om vad vi kan se när vi tittar
ut från kontorsfönstret, utan om att aktivt arbeta för att så långt det går
göra världen lite bättre. Bland annat stödjer vi ideella organisationer och
socialt entreprenörskap och vi deltar aktivt i debatter och processer kring
stadsutveckling. Vårt engagemang uttrycks genom deltagande i det lokala
utvecklingsarbetet, det regionala arbetet och genom internationella projekt
och relationer. För Subtopia handlar det inte om att vara bäst I världen utan
att vara bäst FÖR världen.

Subtopias Drömcafé, This is Alby 2016

SUBTOPIAS ORGANISATION, UPPDRAG OCH
FINANSIERING

konferens/event och uthyrning (korttid), Film och media, Cirkus/scenkonst,
Urban konst,Fastighet/teknik/infrastruktur och uthyrning (långtids),
Kommunikation/marknadsföring, KLUMP (företagsinkubator för kulturella
och kreativa näringar och företag med sociala drivkrafter), D.I.T (Do it
together) - kreativ verksamhet för barn och unga i Botkyrka samt Ledning.

Subtopia ingår i det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB
(UBAB), vars idé är att skapa och utveckla mötesplatser för inspiration,
entreprenörskap, konstnärlig utveckling och upplevelser. Detta gör UBAB
genom att sälja samhällsnytta till offentliga och privata aktörer, upplevelser
till individer och etableringsplatser till entreprenörer, konstnärer och
kreatörer.

Förutom en uppdragsersättning från ägaren Botkyrka kommun och egna
kommersiella intäkter, erhåller Subtopia ca 1,5-2 miljoner/år i ekonomiskt
stöd från EU, Nordiska ministerrådet, Statens kulturråd och andra, externa
finansiärer.

På Subtopia är arbetsklimatet gott och sjukfrånvaron låg. Samtliga
medarbetare erbjuds ersättning för friskvård och möjlighet till
kompetensutveckling. Deltagande i lokala, nationella och internationella
nätverk premieras. För oss är det viktigt att vara en bra arbetsgivare som
ser möjligheter att utvecklas och känna delaktighet och inflytande över hur
arbetet bedrivs, utvecklas och planeras.

Medarbetare under 2017
Karin Lekberg: Chef för Subtopia, 100 % (tjänstledig 50 % 13/10-31/12)
Cathrine Zander: Chef Daglig drift, 100 % (Tf Platschef 13/10-31/12)
Lydia Putkinen: Ansvarig Marknad och kommunikation(Föräldraledig 1/131/12)
Elin Borrie: Tf Ansvarig Marknad kommunikation, 93,75 % (ord. 100%. 1/1
-31/12)
Josefina Andersson: PR- ansvarig, 50 % (Föräldraledig 1/1- 2/10 då hon
valde att avsluta sin tjänst i Subtopia)
Sebrin Poli: Biljett- och publikarbete 100 %. Påbörjade sin tjänst 13/3
Kiki Muukkonen: Konstnärlig programchef Hangaren, cirkuskoordinator, 100 %
Kerstin Fagervall: Ansvarig Konferens, Event och uthyrning samt Film/
media, 100 %
Krisitna Lindqvist : Produktionsledare, Event och uthyrning,100%
Elena Morchon Rosand: Konferens och event, lokalbokning, 100 %
Cesar Fulgencio: Verksamhetsledare D.I.T (Do it together- Subtopias
verksamhet riktad till unga) 100 %
Mille Berg: Samordning Fastighet, 100 %
Jonathan Hjalmarsson: Fastighetsdrift, 100 %
Anders Lindgren, Verksamhetsledare KLUMP Subtopia, 100 % (avslutade sin
tjänst 18/10 2017)
Inger Aspåker, tf Verksamhetsledare KLUMP Subtopia, 50% ( 18/10-31/12)
Emelie Envall: Gästspelsproducent, 100 % (Föräldraledig från 8/5- 31/12)
Helena Halling Rankka: Vik. Gästspelsproducent 100% (1/3- 31/12)
Björn Eriksson: Teknisk samordnare 100 %
Michael Casado : Vik. Koordinator på marknadsavdelningen 100%
(Sjukskriven från september och året ut)

Subtopias uppdrag från ägaren är att tillgängliggöra, förvalta och utveckla
klustret fysiskt och innehållsmässigt. I Subtopia handlar det vidare om
att låta klustret växa, stödja de prioriterade branscherna med olika
erbjudande, stödsystem och verktyg samt sätta Subtopia och Botkyrka på
världskartan. Verksamheterna som främjar detta uppdrag omfattar såväl
de samhällsnyttiga och kommersiella som de konstnärligt utvecklande
perspektiven.
Subtopia erhåller en uppdragsersättning från ägaren Botkyrka kommun
kopplad till det samhällsnyttiga uppdraget. Exempel på samhällsnyttig
verksamhet är att säkerställa tillgänglighet för hyresgästerna men även
andra besökare. Detta gör Subtopia genom mycket generösa öppettider, en
väl fungerande anläggning samt intressant och unikt verksamhetsinnehåll.
Vi erbjuder också en alldeles unik publik verksamhet genom utbudet på
”Hangaren Subtopia – Scenen för samtida cirkus” - där cirkus från Sverige
och hela världen presenteras och där flera stora arrangemang, konserter
och produktioner genomförts under 2017.
De kommersiella intäkterna består av hyres-, uthyrnings-, projekt-,
konferens-, biljett- och eventintäkter. De kommersiella intäkterna finns
tillsammans med de samhällsnyttiga uppdelade i ett antal affärsområden:

6

Ludvig Duregård: Projektledare ECF, 25 %
Paulina Sokolow: Vik. PR-ansvarig, 50 % (2/1- 31/12)
Utöver ovan listade
Timanställda vaktmästare och extern personal/produktionsledare kopplade
till föreställningar och övriga produktioner. Utöver detta är Subtopia en del
av Upplev Botkyrka AB med central VD-funktion genom Krister Kalte och en
ekonomiansvarig, Jenny Holmsten.
Dryga 62 personer fanns på Subtopias lönelista 2017 (utöver ordinarie
personal). Utöver detta skapas också ett stort antal arbetstillfällen genom
de som hyr lokaler tillfälligt eller långsiktigt i området. Ett stort antal
underleverantörer, entreprenörer och företagare lokalt och regional skapar
också arbetstillfällen kopplat till Subtopias verksamhet.
Under året har antalet timanställda, visstidsanställda projektledare
för vissa produktioner, ökat något. Här är vår ambition att ge så många
Botkyrkabor som möjligt chansen till arbete, samt möjligheten att
skaffa sig arbetslivserfarenhet. Under sommaren samverkade vi med
Botkyrka kommun med att handleda 6 sommarjobbare. Under hela året
har vi erbjudit 3 vuxna arbetsträning, 5 grundskoleelever PRAO-plats, 4
universitetsstuderande praktikplats varav 3 kom från andra länder än
Sverige och 2 elever anpassad studiegång och samhällstjänst.
Medarbetarmässigt har 2017 varit ett lugnare år än 2016, då flera
föräldraledigheter skulle tillsättas med vikarier. I stort sett hela
marknadsavdelningen bestod under 2017 av nya medarbetare. Att få
samarbetet och måluppfyllelsen att fungera har varit en utmaning, men
både ledning och medarbetare har lagt stor vikt vid att få det att fungera.
Vi har under 2017 noterat ett ökat behov av att förstärka inkubatorn KLUMP
Subtopia då fler kreatörer och entreprenörer söker stöd för rådgivning och
coachning. För att öka samverkan inom det växande klustret samt öka
samverkan med andra aktörer i Botkyrka, som också blir fler (vissa har
till och med haft sin uppstart i Subtopia, men hittat lokaler på annan plats)
behöver också det interna /lokala (Botkyrka geografiskt) klusterarbetet
utvecklas. Under året inleddes och fortsatte också samarbetet med Start Up
Stockholm i syfte att både kunna öka och bredda möjligheten för individer att
få tillgång till coachning.
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Verk från eventet Forza Femme, 2017. Subtopia engagerar sig i urban konst och har en styrelsepost i Graffitifrämjandet.

SUBTOPIAS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA
NÄTVERK OCH NÄTVERKSPROJEKT/PROCESSER

European Cultural Foundation (ECF)
Under 2014 utsåg ECF sex noder i Europa som arbetar med konst, kultur,
kreativitet och entreprenörskap som ett verktyg för att minska gapet mellan
beslutsfattare och gräsrötter. Subtopia är den svenska/nordeuropeiska
noden.

Subtopia är en organisation och mötesplats som byggs av och bygger
på nätverk. Nätverkens storlek varierar från små till mycket stora och
finns både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vissa nätverk
är baserade på medlemskap och andra är mer verksamhetsorienterade
och begränsade till en viss tidsperiod. I flera av nätverken föds, växer och
verkställs också ett antal framåtsiktande verksamheter, strategier och
projekt. Här lyfts några viktiga nätverk och processer/projekt fram. Under
respektive affärsområde presenteras fler.

Övriga noder är Barcelona, Marseille, Zagreb, Chisinau och Warszawa.
Tillsammans arbetar de sex noderna under tre år i projektet ”Connected
action for the commons”. Varje år arrangerar noderna och ECF ett större
gemensamt event under namnet ”Idea camp”. Till denna träff får man
ansöka om 50 goda idéer på ett förutbestämt tema. Det först Idea camp
genomfördes i Marseille 2014 och i september 2015 genomfördes det andra
i Botkyrka under temat ”Build the city”. I februari/mars 2017 genomfördes
det tredje i Madrid under temat ”Moving communities”. Under april/maj
avslutades det treåriga samarbetet och nya nätverk och allianser bildades t
ex genom projektet Reside. Läs mer under projekt/processer.

Agenda: Jämlikhet
Sedan hösten 2016 är Subtopia medlem i det nationella nätverket
Agenda:jämlikhet. Plattformen samlar alla aktiviteter och organisationer
som verkar för ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck.
Nätverkets mål är att i samverkan göra det enklare för fler att engagera sig
i strävan mot ett mer jämlikt samhälle och att skapa plats för att diskutera
olika jämlikhetsfrågor, utbyta strategier och samarbeta.

Ur det ECF-finansierade ”Connected Action for the commons” bildades
nätverksprojektet Reside mellan Sverige, Polen och Moldavien. Svenska
Institutet finansierar det ettåriga projektet, som har till uppgift att
kartlägga och sammanföra aktörer som arbetar med kulturella och sociala
verksamheter i stadsdelar och områden som lider brist på sociokulturell
infrastruktur i respektive land. Tre konferenser hålls, varav den sista i
Subtopia under februari 2018.

Botkyrka Näringslivsforum
Mötesplats för företagande, entreprenörskap och affärsutveckling med
Botkyrka som bas.
Circostrada
Europeiskt nätverk för cirkus i Europa. Subtopia har varit medlem i många
år. (Se vidare under rubriken Cirkus)

Sponsrings- och Eventföreningen
Subtopia är medlem i en branschorganisationen Sponsrings &
Eventföreningen. Sponsrings- och Eventföreningen, SEFS, byter i år namn
till SES – Sponsrings- och Eventsverige.

Circus Next
Ett stipendie- och residensprogram för nya, lovande cirkusartister i Europa.
Subtopia har en representant i juryn, som innehade ordförandeskapet 2016.
(Se vidare under rubriken Cirkus).

Face
Europeiskt nätverk för cirkus och gatuperformance. Subtopia var säte/
administratör för föreningen en bit in på 2015. Numera är föreningens säte i
Paris (Se vidare under rubriken Cirkus).

CirkusNät Sverige
Cirkuskoordinatorn deltog på det svenska scennätverket möten under året.

Föreningen Norden
Subtopia har varit medlem i Föreningen Norden under fyra år.
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Subcase 2017 Chill garden. Foto Petter Hellman

Graffitifrämjandet
Subtopia har en styrelsepost i föreningen.
KulturDirekt
Subtopia var medlem i denna organisation som stödde oberoende
kulturaktörer i stockholmsregionen. Tidigt under våren 2017 gick tyvärr
KulturDirekt i konkurs.
Manegen
Branschorganisation för cirkus, gatuperformance och varieté i Sverige.
Subtopia har en styrelsepost. (Se vidare under rubriken Cirkus)
Områdesgruppen i Alby
Den lokala gruppen med företrädare från BK:s förvaltningar samt de
kommunala bolagen. Subtopia ingår i denna grupp. Framtid för Alby:
Det övergripande programmet för Albys framtid. Nätverksgruppen:
Samordnande, operativ grupp som ingår i Områdesgruppens organisation
och jobbar främst med trygghetsfrågor.
Riksteaterföreningen
Subtopia har varit medlem i Riksteaterns nätverk under fem år.
SMart Produktionshus
Under 2017 påbörjades ett samarbete mellan KLUMP Subtopia och
produktionshuset SMart för att båda verksamheterna tillsammans kan
stödja frilansare, entreprenörer och kreatörer på ett bättre sätt tillsammans.
SMart vänder sig frilansare inom kulturell och kreativ verksamhet.
SMart och KLUMP Subtopia samverkar genom att arrangera olika typer av
event och kompetensstärkande aktiviteter.
Stockholms Handelskammare
Subtopia har under 2017 funnits med på flera av de arrangemang som
Handelskammaren erbjudit. Under sensommaren fick vi också möjlighet att
presentera idén kring en regional cirkusfestival kopplat till cirkusmässan
Subcase. Detta skedde under en av deras välbesökta Stockholmsluncher.

Svenska Institutet (SI)
Tillsammans med SI arbetar Subtopia bl a med att sprida svensk samtida
cirkus i världen. Under 2017 gav Svenska Institutet 100 000 kr i stöd till
Subtopia för internationellt deltagande på Subcase.
Reside: Se under rubriken projekt och processer.
She Entrepreneurs: Ett ledarskapsprogram för driftiga, kvinnliga, sociala
entreprenörer i MENA (Middle East Northen Africa)-regionen. Programmet
handlar om att ge innovativa verktyg för att främja arbetet med hållbar
utveckling samt bilda nätverk för unga förändringsagenter. Subtopia är
associerad partner/alumni i projektet och tar emot studiebesök inom
ramen för projektet.
Trans Europe Halles (TEH)
Ett euroepiskt nätverk som samlar 65 oberoende kulturcentra samt 25
associerade kulturcentra från 27 europeiska länder. Gemensamt är att
alla inryms i gamla/nedlagda industrilokaler. TEH är också medlemmar i
Culture Action Europe. Under våren deltog Subtopia i möte i Pula, Kroatien
och under hösten i Kiev/Ukraina
Voices of Culture
Voices of Culture är en plattform där strukturerade dialoger genomförs på
europeisk nivå mellan EU-kommissionen och kultursektorn i Europa. Syftet
är att stärka påverkansmöjligheten och policyskapande på europeisk nivå
för kultursektorn. Fem olika teman diskuteras vid ett antal träffar på olika
platser och underlaget som arbetas fram blir sedan rekommendationen
till kommissionen. Subtopia har deltagit i temat Intercultural dialogue
and culture in shared public spaces vid ett antal tillfällen på olika platser
i Europa. Gruppens rekommendationer återfinns här: http://www.goethe.
de/mmo/priv/15850701-STANDARD.pdf
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Flygfoto Subtopia och Hangaren Subtopia

Circus incubator

AKTÖRER/HYRESGÄSTER I SUBTOPIAKLUSTRET

PROJEKT OCH PROCESSER

Det finns olika sätt att vara en del av Subtopia. Man kan vara permanent
hyresgäst som hyr verksamhetslokaler på längre sikt. Det finns också
aktörer, hyresgäster och projekt med korttidskontrakt och man kan också
vara en aktör via samverkansprojekt. Oavsett form är kravet att man
bedriver verksamhet som är både fysiskt och branschmässigt kopplad till
platsen.

Varje år genomförs, påbörjas och avslutas ett antal projekt eller processer
som inte låter sig placeras direkt under något affärs/verksamhetsområde.
Flertalet av dessa är initiativ som kommer från organisationer eller aktörer
kopplade till klustret och/eller Botkyrka. Några större av dessa är (Se
vidare kring några av dem under respektive verksamhet):

Antalet nya hyresgäster/aktörer uppgick till 5 stycken (1-25 anställda)
under 2017 och vi ser en fortsatt efterfrågan på lokaler. Förfrågningar på
specifika verksamhetslokaler inkommer regelbundet, önskemål som tyvärr
måste avslås med hänvisning till bland annat att lokalen inte motsvarar
behov eller att betalningsförmåga hos hyresgästen saknas. Under 2017 är
samtliga av Subtopias lokaler uthyrda och det finns därmed inget att hyra
ut. Klustret är, i skrivande stund, fullbelagt och inga fler lokaler finns att
tillgå. För att kunna ta emot nya hyresgäster behöver någon annan flytta
ut. Ett alternativ vore att Subtopias ägare antingen förvärvar privat ägda
fastigheter i närområdet eller att bygga nytt. Under 2017 har kontakt tagits
med konsulter och byggherrar för att undersöka olika alternativ närmare.
Subtopiaklustrets aktörer finns listade på www.subtopia.se

European Cultural Foundation (ECF)
Under 2014 utsåg ECF sex noder i Europa som arbetar med konst, kultur,
kreativitet och entreprenörskap som ett verktyg för att minska gapet mellan
beslutsfattare och gräsrötter. Subtopia är den svenska/nordeuropeiska
noden. Övriga noder är Platoniq (Barcelona), Les Têtes de l’Art (Marseille),
Cultural 2 common (Zagreb), Oberlith (Chisinau) och Krytyka Polityczna
(Warszawa). Tillsammans arbetar de sex noderna under tre år i projektet
”Connected action for the commons”. Varje år arrangerar noderna och ECF
ett större gemensamt event under namnet ”Idea camp”.
ECF ser kultur som en avgörande ingrediens för det efterkrigstida Europas
uppbyggnad och helande. De arbetar för att stödja sammanhang som
använder kultur för att öka människors demokratiska inflytande. ECF ser
sig som ett World Economic Forum i Davos men för kultur. ECF fyllde 60 år
2014 och dess ordförande och beskyddare är det holländska kungahuset
med HRH prinsessan Laurentien som ordförande.
Under april/maj avslutas det treåriga projektet.
Slöjdfestivalen Trä, folk och verktyg (se vidare under D.I.T Subtopia)
Tillsammans med Länshemslöjden i Stockholm arrangerades en
tredagarsfestival utom- och inomhus i Subtopiaklustret. Ca 500 personer
deltog över generations- och nationsgränser. En del var specifikt inriktad
mot ungdomar där de fick tillverka cosplay-detaljer. Detta genomfördes i
samarbetet med Studiefrämjandet i Botkyrka.
Bageriet- Changers Hub (Se vidare under D.I.T Subtopia)
Under hela 2017 samverkade Subtopia med Changers Hub för att skapa
en mötesplats i det före detta baklavabageriet i området. En större
crowdfundingkampanj genomfördes inom ramen för ECF-projektet där
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Changers Hub var bland de som fick möjligheten att prova på crowdfunding.
Kampanjen genererade ca 125 000 SEK. Under hösten invigdes lokalen och
samarbetet känns mycket lyckosamt för båda parter.
Crowdfunding med ECF (Se vidare under KLUMP Subtopia)
Inom ramen för ECF-projektet ”Connected action for the commons”
finansierade Subtopia möjligheten för tre Botkyrkabaserade verksamheter
att skapa och prova på crowdfundingmetoden. Arbetet skedde i samverkan
med den spanska plattformen Goteo som är inriktad på projekt med sociala
drivkrafter. De Botkyrkabaserade projekten som ingick var REI kampsport
Botkyrka, RättBuss och Changers Hub. Två av kampanjerna nådde sitt
mål och lyckades samla in över 100 000 vardera. En utvärdering och
sammanfattning av arbetet skrevs.
Reside
Ur det ECF-finansierade ”Connected Action for the commons” bildades
nätverksprojektet Reside mellan Sverige, Polen och Moldavien. Svenska
Institutet finansierar det ettåriga projektet som har till uppgift att
kartlägga och sammanföra aktörer som arbetar med kulturella och sociala
verksamheter i stadsdelar och områden som lider brist på sociokulturell
infrastruktur i respektive land. Tre konferenser hålls varav den sista i
Subtopia under februari 2018.
Reinvent
Tillsammans med ett stort antal aktörer medverkar Subtopia i
forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap” och
som har skapat forskningscentret ”Reinvent”. Subtopia deltar i olika typer
av kunskapsutbyten, seminarier och också i den större ansökan som gjordes
i slutet av 2017 till KK-stiftelsen för att inleda en masterutbildning kring
hållbarhet på Södertörns högskola.
Almedalen (Se vidare under Kommunikation och marknadsföring)
Subtopia deltog för femte året i rad i politikerveckan Almedalen. Subtopia
medverkade med två seminarier: ”Guldkedjan – från krigsbarn till livslust”
och ”Förortens magiska formel”. En större kampanj under hashtaggen
#jagtrorpåframtiden genomfördes innan och under Almedalen.
En kärlek Botkyrka
Genom ideella krafter togs initiativet i Hallunda/Norsborg att arrangera
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Cabaret Crida Foto: Laurent Noel

Slöjdfestivalen Trä, folk & verktyg 2017. Foto Lenita Gärde

Botkyrkas andra reggaefestival. Subtopia blev kontaktade och medverkade
genom viss teknisk support samt sponsrade med kostnader för konferencier.
Vi är Botkyrka (Se vidare under Kommunikation och marknadsföring)
Sista helgen i augusti anordnades två festivaler i Botkyrka: This is Alby (i
Alby) och Hjärta Botkyrka (i Hågelbyparken). Marknadsavdelningen tog
fram och genomförde aktiviteter på båda platserna under helgen.

KLUMP ett fem dagar långt residens för två IdeaMakers som deltog i Idea
Camp i Madrid 2017. Nina Martin från organisationen Share on Bazaar bjöds
in liksom Mustafa Alaraj från Volunteer Palestine. Under residenset fick
de handledning av KLUMP och fick möjligheten att träffa andra, svenska
entreprenörer och verksamheter.

Kartläggning av den samtida cirkusen i Sverige
Under 2016 samlades viktiga intressenter inom den samtida cirkusen i
Sverige; Dans- och cirkushögskolan (DOCH), Manegen (den nationella
branschorganisationen för cirkus) Cirkus Cirkör och Subtopia. Ambitionen
var att formulera en agenda för framtiden. Slutsatsen var att det behöver
göras en kartläggning av konstformens situation i landet. Skrivelsen vann
gehör hos kulturdepartementet, som i sin tur gav Statens kulturråd i
uppdrag att utreda den samtida cirkusen i Sverige, ett arbete som skulle
utföras under 2017. Rapporten var klar den sista november 2017 och
presenterades inledningsvis för Manegens medlemmar.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
En ny kommunikationsplattform för Subtopia togs fram under 2017.
Planen beskriver varumärket Subtopia genom kommunikativa teman,
varumärkeshierarkier, kommunikationsverktyg och hur de används
samt vilka olika målgrupper de olika affärsområden riktar sig till. Inför
slutförandet av plattformen genomfördes även en workshop med samtliga
medarbetare där Subtopias interna värdeord plockades fram. Även en
specifik kommunikationsplan för Botkyrka tog fram under slutet av 2017 för
att genomföras under 2018.
Mediebevakning av Subtopia under året
Subtopia arbetar strategiskt gentemot media för att sprida information om
Subtopia som en unik mötesplats för cirkus, urban konst, film, företagande
och socialt entreprenörskap i Botkyrka, Stockholm, Sverige och världen.
Subtopia har under 2017 fortsatt att ha en god synlighet i media.
Pressarbetet genomförs såväl via proaktiva kontakter med utvalda
journalister som genom pressreleaser. Subtopia fortsatte även att under
detta år använda distributionskanalen Mynewsdesk.

Produktionslokaler för konstnärer och kreatörer i Stockholmsregionen
(Se vidare under rubriken KLUMP Subtopia)
I samverkan med Transit Kulturinkubator har Subtopia inlett diskussion
och dialog kring hur stockholmsregionen fungerar för de som producerar
och skapar innehåll inom konst, kultur och de kreativa näringarna. Arbetet
kommer att fortsätta under 2017 med seminarier, kartläggningar och
debatter. Rapporten presenteras i skiftet januari/februari 2018.

Varje säsong (vår & höst) läggs särskilt pressbearbetningsfokus på
Subtopias mest publiktillvända evenemang, cirkusföreställningarna på
Hangaren Subtopias scen. Årets föreställningar var 100% Circus, Cabaret
Crida samt inom ramen för det projektet Cirkusmania: Alula Cyr, Fauna,
Babel, glöm samt 100% Circus. Andra tillfällen som lockat press under året
är lovprogrammen (D.I.T), Sveriges första träslöjdsfestival, Subcase samt
särskilda evenemang som utställningen Stol 127 och Federation 2017.

Gula Villan
Under 2016 färdigställdes Gula Villan för uthyrning till lite finare fester
och arrangemang. Arbetet har varit utmanande och under det första
kvartalet 2017 gjordes en analys och utvärdering om inriktning. I
utvärderingen framkom att detta inte var ett framgångsrikt koncept för
Subtopia. Därför hyrdes fastigheten ut till en entreprenör som bedriver
restaurangverksamhet. Restaurangen heter Safiren och har visat sig vara
en bra och framgångsrik verksamhet med stark förankring i lokalsamhället.

Citat från press från 2017:
Dansen är ett språk som alla människor i världen förstår
”I dansen ska alla få plats, oavsett kroppsform eller bakgrund. Det är målet
för dansgruppen Abzorb, som under sportlovet ger gratis dansworkshoppar
för ungdomar på kulturcentrumet Subtopia.”
Dagens Nyheter, 17 februari 2017

Business in residens (Se vidare under KLUMP Subtopia)
Som en del av samarbetet i det europeiska nätverket Connected action
for the commons (finansierat av European culture foundation) anordnade

Ett samarbete med det lokala kulturcentrat Subtopia i Botkyrka kommun
— bland annat förknippat med Cirkus Cirkör — har banat väg för en två
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månader lång utställning. När vi ses är det en vecka kvar till vernissage.
Dogge Doggelito kommer vara konferencier.
— Prins Carl Philip tackade nej eftersom han nyss blivit pappa. Men det hade
varit ett häftigt möte — prinsen och Dogge.
Lärarnas tidning, december 2017
Magasin Subtopia
Magasin Subtopia har sedan tio år kommit ut med ett nummer i maj varje
år. Bland innehållet finns reportage, intervjuer och dikter inom ämnen som
berör Subtopias områden och nätverk: cirkus, film, politik, musik, urban
konst och socialt entreprenörskap. Magasinet speglar klustrets arbete och
har som magasin funktionen att kommunicera, underhålla och utveckla
läsaren samt ge en introduktion och översikt till Subtopias rikliga och
varierade verksamhet. Magasinets kreativa team bestod av formgivarna Iwa
Herdensjö och Andrejs Ljunggren (illustratör resp AD) och fotografen Tekla
Severin. Tillsammans skapade de ett utomordentligt estetiskt tilltalande
nummer, rikt på fyndiga illustrationer, kreativa lösningar och mönsterprakt.
Omslaget på 2017 års magasin pryddes av ett illustrerat fotografi av
gatukonstnären Emma Simu och det övergripande temat var Makten &
Härligheten. Bland artiklarna kan nämnas en ny intervju med Changers
Hub, som haft ett framgångsrikt år. Ali Khalil från Miljonbemanning fick
skriva sin egen vision för en ny arbetsmarknadspolitik och poeten Daniel
Boyacioglu fick i uppdrag att skriva en ny dikt under temat Norsborg, hans
egen uppväxtplats. Därutöver var det bland annat en presentation av Rojda
Sekersöz, den omtalade och Guldbaggevinnande regissören till succéfilmen
Dröm vidare, som spelats in i Alby. Slutligen kan nämnas en större
artikel om förväntningarna på den kommande rapporten om cirkus från
Kulturrådet och ett uppslag om KLUMP och ”Misslyckandets universitet”.
Bland cirkusreportage kan nämnas Leire Mesas INK och Clowner utan
gränser/Cirkushoppet.
Magasin Subtopia gör en paus i utgivningen 2018 beroende på framgångarna
och expansionen under året genom sociala medier. Magasinet har
visserligen varit en omtyckt PR-produkt, men har haft som primärt syfte
att sprida kännedom om verksamheten, något som sociala medier, det vill
säga i första hand Facebook och i viss mån Instagram har kunnat nyttjas
mycket effektivt tack vare ny kompetens på marknadsavdelningen i form
av filmredigeringskunskaper i Premiere Pro och i Facebookannonsering.
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After Work Art Walk

Detta i förhållande till de relativt stora utgifterna ett tryckt magasin med
distribution innebär ledde till beslutet. Beslutet att inte ge ut Magasinet är
inte definitivt utan kan omprövas inför 2019.
Sociala medier och innehållsmarkandsföring
Under 2017 arbetade marknadsavdelningen med den nya strategin för
sociala medier och innehållsmarknadsföring. Personal på avdelningen
utbildades, teknik köptes in och nya metoder testades och utvärderades.
Resultatet var ett jämnt och rikt flöde av egenproducerat innehåll på
framförallt Facebook och Instagram. Med utgångspunkt i Subtopias
olika affärsområden skapades 11 redaktionella artiklar (utöver de 16
som skapades för Magasin Subtopia), 14 redigerade intervjuvideor och
8 livesända intervjuer. Avdelningen utvecklade arbetet med Instagram,
använde livesändningar av evenemang och skapade i slutet av året en
grafisk profil för intervjuvideor formgiven av illustratören Iwa Hedensjö.
Målet var att ersätta Magasin Subtopia med en stadig ström av inspirerande
och relevant redaktionellt innehåll i Subtopias digitala kanaler. Detta
innebär såväl en kostnadsbesparing som en större spridning i förhållande
till ett tryckt magasin.
Avdelningen fortsatte även att utveckla annonsering på sociala medier och
det producerades 11 videoannonser internt se för olika kampanjer och en
#-videokampanj.
Statistik Facebook
Totalt antal dynamiska visningar av inlägg: 489 100 st
Totalt antal betalda visningar av inlägg: 1 743 970 st
Genomsnittligt antal delningar av inlägg per dag: 50 st
8 632 gilla-markeringar
Kvinnor: 65% framförallt i åldrarna 25-34 år (19%) och 35-44 år (21%)
Män: 30% framförallt i åldrarna 25-34 år (9%) 35-44 år (9%)
Land: Sverige 7 229 st, Frankrike 109 st, Spanien 104 st, USA 90 st.
Ort: Stockholm 5 029 st, Göteborg 250 st, Malmö 160 st, Botkyrka 151 st,
Uppsala 99 st, Södertälje 96, Huddinge – 79 st, Tumba 56 st, Nacka – 55 st,
Helsingfors 54 st*
Språk: (baserat på valet i profilinställningar) svenska 56 44 st, engelska
USA 1 438 st, engelska UK 649 st, franska 135 st, spanska 123 st, italienska
63 st och arabiska 62 st.
Statistik Instagram

1 264 följare
Kvinnor: 66% framför allt i åldrarna 25-34 år (38%), 35-44 år (31%)
Män: 34% framför allt i åldrarna 25-34 år (33%), 35-44 år (33%)
Ort: Stockholm - 55% och Botkyrka - 3%*
Statistik SoMe-annonsering
Total räckvidd (unika användare) 536 963 personer
Total interaktion (unika användare som utfört aktiviteter) 164 864 personer
Nyhetsbrev och publikarbete
Subtopia publicerar regelbundet tre olika nyhetsbrev: Internposten som
går till Subtopias kluster, Hangaren Subtopia som går till publik, samt
Konferenser i Subtopia. Det sistnämnda nyhetsbrevet genomgick en viss
förändring och under hösten toppades varje nyhetsbrev med ett redaktionellt
inslag. Under hösten genomfördes även en kampanj för att öka antalet
mottagare till det nyhetsbrevet.
Under 2017 har Subtopia arbetat med en publikstrategi som uppdaterats och
utvecklats efter behov som uppkommit under arbetet. I samband med en
av årets tre publika föreställningar gjordes speciella publikarbetsinsatser.
Föreställningen 100% Circus hade två gratisföreställningar utomhus i
Alby efter att den spelats i Hangaren Subtopia tidigare under våren. Inför
gratisföreställningarna bearbetades lokalsamhället, vilket gav resultat
och båda föreställningarna drog stor publik från närområdet och från Alby.
Subtopias publika nyhetsbrev skickades ut i anslutning till föreställningar
till drygt 1000 personer per utskick under 2017. Därutöver gjordes separata
e-postutskick till Hangaren Subtopias publik. Ett annat sätt att nå vår
prioriterade målgrupp var att personalen från marknadsavdelningen under
några dagar stod vid Albys tunnelbaneuppgång och delade ut flyers till folk
på väg till och från sina arbeten och andra sysslor.

Statistik nyhetsbrev
Internposten
8 kampanjer under 2017
246 mottagare
Öppningsfrekvens 39.4 %
Hangaren Subtopia

Almedalen (Jag tror på framtiden)

5 kampanjer under 2017
1096 mottagare
Öppningsfrekvens 32.3 %
Konferenser i Subtopia
6 kampanjer
405 mottagare
Öppningsfrekvens 19.7 %
Subtopia.se, Subcase.se och kampanjsidor
Under året strukturerades underavdelningarna HYR och ÄT om på Subtopia.
se. I menyn byttes LÄS ut mot TITTA IN för att göra plats för Subtopias
redaktionella videor. Webbplatsens Word Press-tema och php-skript har
även uppdaterats.
Inför Subcase 2017 lades nya funktioner till för att förbättra och förenkla
det digitala programmet. Den metod som användes där skulle även kunna
användas för sortering på vissa undersidor på Subtopia.se.
Två kampanjsidor skapades internt av avdelningen. En för Subtopias
närvaro under Politikerveckan i Almedalen som även var en bas för
SoMe-kampanjen #jagtrorpåframtiden, samt en för samarbetsprojektet
Cirkusmania, som en gemensam landningssida för fyra separata
föreställningar. Läs mer om Cirkusmania under Hangaren Subtopia.
Statistik Google Analytics, januari 01 2017 - december 31 2017:
Sidvisningar: 140 618
Genomsnittlig tid: 01m02s
Bounce Rate: 69.72%
Sessioner: 73 818
Varav sessioner i Sverige: 52 052
(Stockholms län 31 847 och Botkyrka kommun 5609)*
Användare: 56 142 personer
Kön: 45.85% kvinnor, 54.15% män
Ålder: 33.5% 25-34 år, 27.5 % 18-24 år, 15.50% 35-44 år, 12.5% 45-54 år,
11% 55 år uppåt
Tre vanligaste vägarna till Subtopia.se : Google 37 049, Facebook 18 709,
direkt 12 880
Topp 10 sidor på Subtopia.se

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klusterkommunikation
Som en start på en ny kommunikationsstrategi för Subtopia genomfördes
enkätundersökning i klustret. Ett syfte var att utreda om det fanns
ett behov av ett intranät och ytterligare ett var att se över vilka andra
kommunikationsbehov som fanns. Resultatet visade att ett intranät inte var
intressant men att det fanns önskemål om bättre information om vilka som
är en del av klustret, dels på Subtopias hemsida men även fysiskt i klustret.
Plattformar för att träffas och nätverka inom klustret var även efterfrågat.
Som ett resultat av enkäten tog marknadsavdelningen tillsammans med
ledningen fram några förslag på önskvärda förbättringar av Subtopia.se,
ett skyltsystem i området samt återkommande aktiviteter för alla i klustret.
Målet är att förslagen ska genomföras under 2018 i den mån resurser finns.
Övriga projekt och insatser
Specifika marknads- och PR-insatser för de olika verksamhetsområdena
presenteras under respektive område: Konferens, Event och uthyrning,
Cirkus, Film och media, Urban konst, KLUMP Subtopia, D.I.T. Subtopia (se
längre ner). De föreställningar Subtopia presenterat på Hangaren Subtopia
presenteras längre fram i årsberättelsen under rubriken Hangaren Subtopia.
Två versioner av profilkläder togs fram under 2017. En version (med
Subtopias logo) ämnad för fastighetsavdelningen, kvällspersonal m.fl. En
version med illustrationer av Sophie Irebring (tre olika) att användas av
Subtopias personal i representativa sammanhang.
Marknads- och kommunikationsavdelningen har under 2017 även varit
delaktiga eller drivit nedanstående projekt.

* Geografiska anvisningar är inte statistiskt säkerställda
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Startsidan (svenska) 17 166
Cirkus (engelska) 13 178
100 % Circus (post i kalendarium) 7 885
Startsidan (engelska) 5 045
Cabaret Crida (post i kalendarium) 4 723
Kontakt 4 181
Om Subtopia 3 539
Kalendarium 3 516
Lokaler och studior 3 373
Hyr 3355
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Trä folk och verktyg

SPG Event, middag för 1000 personer, Hangaren Subtopia

Slöjdfestival, Trä, folk och verktyg
I samarbete med Slöjd Stockholm (Stockholms läns museum) genomförde
Subtopia en tredagar lång träslöjdsfestival i Subtopia 14-16 maj.
Marknadsavdelningen bistod med marknadsplan för Botkyrka och bidrog
även till marknadsföring i länet. Avdelningen formgav affisch och flyer,
skapade och genomförde PR-plan, skötte SoMe-annonsering och skapade
fyra videointervjuer under festivalen. Marknadsavdelningen skötte även
pressutskick med flera omnämnanden i media, och bland annat två
radiointervjuer som resultat. Festivalen kommer att genomföras under
2018 med ytterligare fokus på målgruppen Botkyrkabor.

arrangerade i samarbete med Subtopia en Petcha Kucha Night i Loftet i
Subtopia där marknadsavdelningen bistod med kommunikation.
Restaurang Subtopia
Under året har avdelningen stöttat restauratören i Restaurang Subtopia,
kommunicerat deras erbjudande via Subtopias kanaler samt skapat och
betalat för SoMe-annonser.

Almedalen #jagtrorpåframtiden
Under politikerveckan i Almedalen genomförde Subtopia två seminarier:
”Guldkedjan – från krigsbarn till livslust” och ”Förortens magiska formel”.
Marknadsavdelningen tog hand om projektledningen av seminarierna och
Subtopias närvaro i Almedalen.
Kampanjen #jagtrorpåframtiden skapades, där personer i videoformat
fick besvara frågan, Varför tror du på framtiden? Till kampanjen och
seminarierna producerades även en kampanjhemsida. Därutöver
togs det fram en engångs-armbands-flyer och PR-plan. Kampanjen
#jagtorpåframtiden var med på topplistan Hetast i Almedalen, initierad av
PR-byrån Westander.
Festivalhelgen i Botkyrka
Sista helgen i augusti anordnades två festivaler i Botkyrka: This is Alby (i
Alby) och Hjärta Botkyrka (i Hågelbyparken). Marknadsavdelningen tog fram
och genomförde ett festivalkoncept som byggde på årets Magasin Subtopia
med fotovägg där deltagarna fick sitt foto utskrivet och poesiworkshop
Pecha Kucha
Leigh Fitzjames, som fick coaching i KLUMP Subtopia under hösten,
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KONFERENS, EVENT OCH UTHYRNING
Subtopia är 15 000 kvadratmeter inspiration och funktionella lokaler för
TV, film, evenemang, konferenser, cirkusföreställningar, repetition, studior
och kontor. Ungefär en tredjedel av ytan fungerar för kortare uthyrningar,
där kunderna är allt från föreningar, privatpersoner, lokala unga filmare
och artister, till musikproduktionsbolag, eventbyråer och företag från hela
världen.
Det här är konferens- och eventavdelningen
Vår idé med uthyrningar till konferenser, event, produktionsrepetitioner och
inspelningar är att, utöver kvadratmeterytan, samtidigt ge gästerna tillgång
till ett stort nätverk av artister och kreatörer och den kreativa resurs som
finns i området. Kreativa workshops och underhållning finns tillgänglig för
konferens- och eventkunder i form av graffitimålning och prova-på-cirkus.
Med skräddarsydda lösningar och personlig service jobbar konferens- och
eventavdelningen för att möjliggöra möten mellan aktörer och kunder. Det
särskiljer oss från andra leverantörer i konferensvärlden och gör platsen
mer känd och attraktiv som mötesplats för alla, både inom och utanför
Botkyrka.
En omorganisation genomfördes under årets början och i samband med
rekryteringen av en säljande projektledare delades branschområdena
på avdelningen upp. Det innebar en tydligare fördelning i hur
medarbetarna på avdelningen bygger hållbara relationer och bransch- och
omvärldsbevakning. Att en ansvarsperson har kunnat följa kunden genom
hela processen från förfrågan och offert till genomförande och utvärdering,
har lett till att avdelningen på ett mer medvetet sätt kunnat marknadsföra
tjänster och följa trender i branschen.
Uthyrningsåret 2017
Antalet bokningstillfällen i de 13 lokaler som är uthyrningsbara, uppgick
till 1101 stycken under 2017. Uthyrningar i Hangaren i form av event,
produktionsrepetitioner och TV- och filminspelningar gjordes till 70 % till
återkommande kunder. I Studio 3 var 67 % återkommande kunder. Att våra
kunder väljer att komma tillbaka till Subtopia i så stor utsträckning är ett
kvitto på goda relationer och ett stort engagemang i arrangemang.

Produktionsrepetitioner
Jämfört med föregående år har antalet bokningsdagar ökat samtidigt
som antalet kunder var färre. Det innebär att avdelningen lyckats med
att öka andelen längre bokningar, däribland produktionsrepetitioner, och
på så sätt ökat omsättningen. Subtopias lokaler har under 2017 huserat
produktionsrepetitioner av artistelit, livesändningar av programsuccéer,
kund- och personalevent och återigen satt rekord och genomfört den
största sittande middagen i Subtopias historia med efterföljande fest.
Kunderna har varit både återkommande och nya. Blixten & Co kom tillbaka
och repeterade Fredrik Benke Rydmans hiphopversion av Nötknäpparen,
och vi hade nöjet att än en gång låta Laleh repetera inför sin turné. En av
de nya kunderna var Dröse & Norberg som produktionsrepeterade med
föreställningen Aladdin, som skulle ut på Sverigeturné. I rollerna kunde man
se bland andra Markoolio, Kim Sulocki och Claes Malmberg. I samband med
publikrepetitionen fick Subtopia bjuda in 100 skolbarn från Grindtorpsskolan
i Alby. På så sätt jobbar konferens- och eventavdelningen för att gifta
samman den kommersiella och sociala verksamheten och tillgängliggöra
upplevelser för Botkyrkaborna.
Event och workshops
Konferens- och eventavdelningen är stolt att få vara leverantör av lokaler
med tillhörande service och tjänster till andra organisationers arbete med att
stärka sina kundrelationer och sina medarbetare. Företag som under 2017
har huserat i Subtopias lokaler och bland annat arrangerat kundevent och
kick-off för sina medarbetare är till exempel Postkodlotteriet och eventbyrån
Occasion. Vid dessa tillfällen har Hangarenområdets kapacitet utnyttjats
till fullo inkluderande hela Hangaren, Produktionshuset, Hangarens
ytterområde och den s k. Punkshangaren. Subtopia har också varit värd för
konstnärliga initiativ med visningar och workshops, som Arkitekter utan
gränsers feministiska konstprojekt ”Through the Eyes of a Woman” och
erbjudit en plats åt Botkyrka kulturskola under deras fotosession.
Loftet är sedan flera år en populär lokal för Botkyrkaborna. Under året
har vi haft 47 privatfester, 37 föreningsfester, 19 större konferenser och ett
flertal repetitioner och musikvideoinspelningar. Exempel på event har varit
integrationsarrangemanget ”Queen of the Runway”, Botkyrka kommuns
näringslivsgala med Linda Bengtzing på scen, en Pecha Kucha-presentation
med föreningen Svensk Form och en konferens för fördjupad demokrati
under namnet ”Federation 2017”.
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Postkodlotteriets personalfest 2017. Foto Viktor Wallström, Rockfoto

Nätverkande
Utöver alla genomföranden på plats i Subtopias lokaler har konferensoch eventavdelningen också deltagit i branschmässan för musik ”Sweden
Live”, mässan ”Möten och event” och ett flertal olika branschmingel. Syftet
med avdelningens närvaro i dessa forum är att bygga nya och förstärka
relationen med befintliga relationer inom branscher till såväl potentiella
kunder som framtida leverantörer.
Nylanserade tjänster
Nytt för i år är att vi har lanserat helhetslösningar i form av konferenspaket
där allt ingår, något som förenklar bokningsförfarandet. Redan innan
sommaren gjordes de första bokningarna och paketen har uppskattats.
Arbetet med att förenkla köpprocessen för kunden kommer att fortgå även
under 2018.
Subtopias kunder
Subtopia har mycket höga rekommendationsvärden: 9,3 för konferensoch eventlokaler med tillhörande service och tjänster. Konferensoch eventavdelningen utvärderar såväl korta som långa uthyrningar.
Utvärderingarna har utvecklats ytterligare genom att anpassas efter
uthyrningsformen – studio, konferens/event och privatfest/föreningsevent.
Med hjälp av kunders feedback fortsätter vi att genomföra förbättringar
som lokaluthyrare till branscherna film, musik, konferens och event i
Subtopia. Vi fortsätter också att bedriva det aktiva arbetet att knyta till oss
eventbyråer i syfte att öka antalet stora event i Subtopias lokaler. Under
2017 uppgick antalet externa kunder till 139 st.

Hangaren:
Mikaela Stangebye, projektledare Blick Möteskonsult AB:
Vi är tacksamma över att ha haft möjlighet att genomföra ett logistiskt
komplicerat arrangemang i fantastiska Hangaren. Arrangemanget hade
höga krav på säkerhet och sekretess vilket passade perfekt i den här
lokalen. Subtopias flexibla och tjänstvilliga personal gav oss hjälp utöver
förväntan! Flexibiliteten med cateringen hjälpte oss i att hålla en hög service
i ett omväxlande arrangemang.
John Iserstål, projekt- och produktionsansvarig SPG Event:
”Ett sant nöje att göra större tillställningar på Hangaren Subtopia. Fantastiskt
bemötande från alla inblandade. Extremt hjälpsam och tillmötesgående
personal. Lokalen i sig är fantastisk att jobba i då möjligheterna är oändliga.”
Mando Diaos manager Carlos Barth säger följande om sin och bandets
repetitionstid hos oss:
“We have always felt welcome and taken care of when we have worked in the
facilities. It is an relaxed and productive environment and the staff is flexible
and helpful. With the variety of locations there are spaces for many different
kinds of needs.”

Vi tittar återigen tillbaka på ett framgångsrikt år, där konferens- och
eventavdelningen lockat nya gäster och genomfört event som inte liknar
något vi gjort tidigare.
REFERENSER
Loftet:
”Mycket bra, trevligt och proffsigt!” Anna på Miljöpartiet.
”Som eventlokal med tillhörande service är Subtopia svårslaget i
Stockholmsområdet!” Anestesikliniken Södersjukhuset.
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FASTIGHETER, ARRANGÖRSTEKNIK OCH
INFRASTRUKTUR

För den som önskar en fördjupning i vilka lokaler Subtopia kan erbjuda
för uthyrning kopplat till konferens, event, repetition, film/TV inspelning
rekommenderar vi att ni besöker Subtopia.se/lokaler.
På fastighets- och tekniksidan pågår ett ständigt förbättringsarbete av
lokaler för uthyrning. Underhållsarbetet pågår löpande och är omfattande,
samt sker i samverkan med hyresvärden, fastighetskontoret i Botkyrka.
Det dagliga arbetet inom fastighet, arrangörsteknik och infrastruktur
innefattar bland annat byte av glödlampor, att programmera passerkort,
nyckelhantering, sophantering, renovering och underhåll av lokaler,
skötsel av Subtopias tjänstefordon, SBA, parkeringsfrågor, larm, brandoch säkerhetsfrågor, IT-frågor och telefoni samt att tillhandahålla och
sköta erfordrad teknik till konferenser, workshops och fester mm.
Medarbetarna inom fastighet, arrangörsteknik arbetar också direkt med
samtliga av de projekt och aktiviteter som genomförs löpande i området
under året t ex vid cirkusföreställningar, större TV-inspelningar och event.

Fastigheten Gula Villan tömdes på möbler och teknik under april
månad för att göra plats för en ny hyresgäst, Restaurang Safiren.
Förbättringar och investeringar har gjorts i Loftet för att tillgodose de kunder
som hyr Loftet för festligheter på helgerna. En komplettering av festbelysning
har installerats i form av spegelbollar/discobollar och ett nytt grundljus avsett
för fest har installerats. Detta är en åtgärd som följd av önskemål från Subtopias
kundgrupp, föreningar och privatpersoner i och utanför Botkyrka kommun.
Subbasarna i Loftet har slitits ut och har fått avinstalleras
efter femton år. Nya införskaffades och installerades.
Vid
samma tid gav slutsteget upp och ett nytt sådant förvärvades.
Ett inbrottsförsök har ägt rum i området under 2017. Det var ett
inbrottsförsök i Fastighet R4 där hyresgästen Fanzingo har sin
verksamhet. Genom att de aldrig lyckades ta sig in blev inget blev
stulet och enbart kostnad för reparation av dörr blev påföljden.
Problematiken som uppstod under 2016 med Hangarens larm har åtgärdats.
Samtliga kortläsare i larmsystemet är nu utbytta till Bewator från Lenel.

Insatser under 2017
En nyhet för året är att kontinuerliga möten med fastighetsförvaltaren
från Botkyrka kommun upprättats, så kallade Samordningsmöten. Detta
har bidragit till en bättre dialog och planering mellan Subtopia och dess
hyresvärd avseende kortsiktigt och långsiktigt underhåll av fastigheterna. I
samband med detta har samtliga lokalers inre ytskikt gåtts igenom och en
femårig underhållsplan är upprättad. Under 2018 fortsätter arbetet då en
långsiktig underhållsplan skall upprättas för huskropparnas yttre ytskikt.

Under 2017 genomfördes åtgärder kopplade till 2016 års nöjdhetsenkät
och som direkt berör Subtopias verksamhet. En särskilt avsedd
mailadress för felanmälningar upprättades så att hyresgästerna i
området på ett lättare sätt kan felanmäla eventuella problem i sina
lokaler. Detta har visat sig underlätta både för hyresgäster och för
Subtopias egen personal. Profilkläder med Subtopias logga har
köpts in till timanställda för en högre synlighet på kvällar och helger.

Ett arbete har påbörjats kring arbetsmiljö och säkerhet gällande
infrastruktur, säkerhet och teknik i samtliga uthyrningsbara lokaler.
I arbetet har fastställts vilken typ av säkerhetsutrustning och vilka
rutiner som behöver uppdateras speciellt vid riggning och rivning.

Beslut fattades att nöjdhetsenkäten som skickas ut till Subtopias fasta
hyresgäster kommer att skickas ut vartannat år istället för varje år. Då
resultatet från 2016 års enkät visar på att de delar där missnöje uttrycktes är
mestadels kopplat till frågor rörande ventilation, periodiskt underhåll som är
kopplat till hyresvärden Botkyrka kommuns periodiska underhåll av lokaler.

Det arbete och investeringar som påbörjades 2015 och avslutades 2016
gällande Subtopias IT-infrastruktur har visat att IT-kostnaderna som
avser akuta åtgärder i infrastrukturen har minskat kraftigt under 2017.

SKH (Stockholms konstnärliga högskola) hyrde under 2017
Kraftverket och Stationen i byggnaden R1 för att bedriva utbildning.
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Foto: Luca Garoski

Lerie Mesa, cirkusartist som bland annat haft residens hos Subtopia. Foto Petter Hellman

Avtal med befintlig städentreprenör Samhall har förlängts ytterligare ett
år, helt enligt upphandlat avtal 2015.

CIRKUS

I Subtopia finns en unik cirkusmiljö med ett stort antal kompanier
och artister, internationella nätverk och andra centrala aktörer i
cirkusbranschen. Subtopia strävar ständigt efter att skapa en attraktiv
mötesplats för cirkusaktörer från hela världen att skapa, producera och
utvecklas.

Restaurang Subtopia drivs fortsättningsvis av upphandlad (2014)
restauratör, Treslev AB.
Städavtalet med upphandlad entreprenör Samhall förlängdes ytterligare
ett år.

Utöver uppdraget och ansvaret att presentera svensk och internationell
cirkus på scenen Hangaren Subtopia (se mer under rubriken Hangaren
Subtopia) medverkar Subtopia till att skapa goda utvecklingsmöjligheter
för artister och cirkuskompanier. Detta görs bland annat genom att erbjuda
residens för att bidra till den konstnärliga utvecklingen. Genom Subcase
Subtopia Circus Fair byggs också en plattform för svenska och nordiska
artister/kompanier att nå ut med sitt konstnärliga innehåll till scener och
festivaler i Sverige och världen. Subtopia medverkar i flera internationella
samarbeten och deltar och ingår i flera nätverk.

Under hösten 2017 klev Daglig driftchef Cathrine Zander in som t.f
Platschef under ordinarie platschef Karin Lekbergs deltidstjänstledighet.
Fastighet/infrastruktur och teknikavdelningen låg kvar under Cathrine
Zander denna period.
I bilaga 1 finns en detaljerad förteckning över arbeten, processer och
förändringar som gjorts under 2017

RESIDENS OCH SAMPRODUKTION
Nordiskt residensprogram 2015-2017 med stöd från KK Nord
För 2015 - 2017 hade Subtopia ett stöd om 300 000 kr från Kulturkontakt
Nord (KK Nord, sedan februari 2017 heter institutionen Nordisk
kulturkontakt) för att i samarbete med partnern Cirko Center i Helsingfors
kunna erbjuda stöd till tre nordiska kompanier över en tvåårsperiod. Under
de två åren erbjöds de valda kompanierna två månader av residens med
resor, traktamente och boende finansierat, samt ett produktionsstöd om
20 000 kr per kompani. I stödet ingick även hjälp med att söka finansiering
och hitta samproducenter, workshops i internationell marknadsföring
liksom i omvärldsanalys och publikrelationer, och att kompanierna kunnat
presentera sina projekt på cirkusmässan Subcase. Kompanierna erbjöds
även konstnärligt mentorskap och dialog med andra nordiska och baltiska
artister.
Syftet med detta nordiska residensprogram var att verka för konstnärlig
utveckling i relation till analys av omvärlden och publiken, liksom för
produktionsmässig hållbarhet inom konstformen. Subtopia vill uppmuntra
till konstnärliga cirkussamarbeten och dialog över Östersjön och medverka
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till att skapa förutsättningar för artister att stanna kvar i Norden, för att
garantera en mångfald inom konstformen. Programmet eftersträvar en
förstärkt autonomi för små och medelstora kompanier och strävar vidare
efter att kunna bygga vidare på de få stödstrukturer som finns för cirkus i
Norden.
Tillsammans med vår partner Cirko Center valdes redan 2015 tre kompanier
för detta tvååriga stöd: Animal Religion (Sverige), Miksi (Sverige/Finland)
och Blind Gut (Finland). Under programmets lopp erbjöds de residens,
konstnärligt mentorskap och rådgivning, samt deltagande i Subcase. Under
våren 2017 reste kompaniet Miksi till Litauen för att utveckla sitt projekt med
en litauisk koreograf inom ramen för programmet. Residensprogrammet
avslutades i maj 2017 och slutrapporterades till KK Nord på hösten.
Nordiskt residensprogram 2017-2018 med stöd från KK Nord
För 2017-2018 erhöll Subtopia ett stöd om 300 000 kr från KK Nord för att
kunna erbjuda stöd till sexton nordiska och baltiska cirkusartister över
en period av ett år. Under året erbjuds tre valda kompanier sex veckor
av residens med resor, traktamente och boende finansierat, samt visst
ekonomiskt stöd för tekniska behov och även för att avlöna en konstnärlig
mentor under en viss period. I stödet ingår individuellt anpassad hjälp med
att söka finansiering och att hitta samproducenter. Artisterna erbjuds dialog
med inbjudna arrangörer och att presentera sina projekt på cirkusmässan
Subcase. Kompanierna erbjuds även dialog med andra nordiska och
baltiska artister.
Syftet med residensprogrammet är att stödja utvecklandet av en integrerad
relation mellan konstnärlig process och hur konstnärer presenterar sig och
sin konst i relation till scener och publik. Programmets syfte är att stimulera
kontakt och dialog mellan artister och arrangörer, en kompetensutveckling
för båda parter som i möjligaste mån ska resultera i en djupare förståelse
för och kunskap om varandras perspektiv och arbete.
Under 2017 erbjöds kompaniet Circus I Love You samt soloartisten Monika
Neverauskaite att ta del av stödet. Ytterligare artister kommer att erbjudas
stödet under våren 2018.
Utöver residensen finansierade med stöd från KK Nord, erbjöd Subtopia
en mängd residens och samproduktion till lokala och gästande

Under Foto: Mats Bäcker

cirkuskompanier. Ibland erbjöds endast repetitionslokal, ibland stöttade
Subtopia även med att erbjuda boende eller att täcka vissa resekostnader
och i vissa fall definierades stödet som samproduktion.
Kompani Tofs, Sverige, 2 veckor (Inte nudda golv, premiär 2017)
Karoline Aamås, Sverige, 1 vecka (Foot in Face, premiär 2017)
Twisting the Balance/Leire Mesa, Sverige/Spanien, 5 veckor (Futuro
animal, research pågående projekt)
Lazuz Company, Sverige, 3,5 vecka (Lazuz, premiär 2017)
Claire Parsons, Sverige, 3 dagar (repetition för understudy)
Soon Company/Nilas Kronlid & Manel Roses, Sverige/Spanien, 1 vecka
(Gregarious, pågående projekt)
Kaaos Kaamos, Sverige, 6 veckor (Babel Glöm, premiär 2017)
Kallo Collective, Finland, 1 vecka (Chameleon, premiär 2017)
Luis Sartori do Vale & Mira Ravald, Finland/Brasilien, 2 veckor
(Portmanteau, premiär 2018)
Melissa Borges, Frankrike, 1 vecka (research pågående projekt)
Mira Ravald & Hanna Moisala, Finland, 1 vecka (research pågående projekt)
Martin Zetterlund, Sverige, 1 vecka (research pågående projekt)
Winston Reynolds, Sverige, 1 vecka (research pågående projekt)
Wise Fools, Finland, 2 veckor (research pågående projekt)
Origo/Mirja Jauhiainen, Sverige/Finland, 1 vecka (research pågående
projekt)
Virginia Librado, Sverige, 2 veckor (research pågående projekt)
Roberto Magro, Spanien/Italien, 1 vecka (Silenzio, premiär 2018)
Alice Tiberai Rende, Brasilien, 2 veckor (research pågående projekt)
Burnt Out Punks, Sverige, 2,5 veckor (Smoke Screens, premiär 2017)
Wes Peden, Sverige/USA, 5 veckor (Zebra, premiär 2017)
Circus I Love You, Finland/Frankrike/Danmark/Sverige, 3 veckor (Circus I
Love You, premiär 2018)

Rådgivning cirkuskompanier
Under året coachade, stödde och marknadsförde Subtopias
cirkuskoordinator ett antal cirkuskompanier och artister i deras produktion,
bidragsansökningar, internationella kontakter och utvecklingsstrategier.
Kompanier och artister som erhöll olika former av rådgivning av
cirkuskoordinatorn under 2016 var bl.a Lazuz Company, Animal Religion,
Angela Wand, Tiger Circus, Leire Mesa, John-Paul Zaccarini, Miksi, Burnt
Out Punks, 100 % Circus, Soon Company, Skogen, Kaaos Kaamos, Luis
Sartori do Vale & Mira Ravald, med flera.
Under året representerade Kiki Muukkonen Subtopia i styrelsen för
Manegen, den svenska branschorganisationen för cirkus, varieté och
gatuperformance.
SUBCASE 2017
Subtopia fortsatte satsningen för att sätta Subcase på kartan som Nordens
marknads- och mötesplats för samtida cirkus. Någon annan liknande
plattform finns inte idag i Norden. Subcase är en internationell cirkusmässa
som lockar inköpare från Sverige, Europa och världen till Alby. Med Subcase
vill Subtopia bidra till att en mångfald av svensk och nordisk cirkus sprids
ut i Norden och världen. Vi har fokus på att stödja en mångfald av kvalitativa
kompanier att nå ut: att konstformen tar sig olika uttryck och former är en
utveckling vi med Subcase vill verka för.
Subcase är:
•
•
•
•

Totalt erbjöd således Subtopia under året 21 kompanier residens i
sammanlagt 45 repetitionsveckor. Flera avslutades med öppna så kallade
work-in-progress-presentationer.

•
•

Subtopia föreslog det europeiska programmet PACT att i samarbete med
Subtopia inkludera Lazuz Company i sitt stöd, vilket innebar att kompaniet
fick ett omfattande ekonomiskt, administrativt och konstnärligt tillskott för
att skapa föreställningen Lazuz under 2017.

•
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En köp- och säljmässa
En katalysator för export av svensk och nordisk cirkus
En mötesplats för nordiska och internationella arrangörer och nordiska
artister
En kompetensutveckling och inspiration för såväl arrangörer som för
kompanier
En motor för att ett brett konstnärligt utbud av samtida nordisk cirkus
ska ta plats på scenerna i Norden och Europa
En möjlighet för nya kvalitativa kompanier att etablera sig på
marknaden.
En marknadsföring av svensk och nordisk cirkus lokalt, regional,
nationellt, nordiskt och internationellt

Circusmania 2017. 4 cirkusföreställningar i Storstockholm. Form Banker Wessel

Subcase målsättning är att resultera i att nordiska och internationella
samarbeten påbörjas mellan artister, mellan artister och arrangörer samt
arrangörer emellan.

Litauen, samt från England; i samarbete med Crying Out Loud, och med
stöd från Englands Kulturråd, presenterade Subcase ”Spotlight UK Circus”,
ett engelskt urval av 4 cirkuskompanier.

Subcase 2017 arrangerades i samarbete med 17 svenska, nordiska,
baltiska och engelska samarbetsorganisationer, varav nära hälften från
Stockholmsregionen. Urvalskommittén för det konstnärliga programmet
utgjordes av representanter för Cirko Center i Helsingfors, Köpenhamns
Internationella Teater i Danmark, Re Riga-festivalen i Lettland, Passagefestivalen i Danmark, Flow Productions i Finland, Nycirkus Öst i Finspång,
Crying Out Loud i London samt Västmanlandsmusiken. Subcase och de olika
aktiviteterna på Subcase genomfördes med stöd av Kulturrådet, Nordisk
Kulturfond, CircusInfo Finland, Svenska Institutet och Kulturkontakt Nord.

Mingelfester där arrangörer och artister kunde mötas på ett lättsamt
sätt arrangerades i samarbete med Baltic Nordic Circus Network på
Södra Teatern och med Spotlight UK Circus på Dieselverkstaden. Subcase
experimenterade också med nya sätt att skapa en lättsam och avslappnande
atmosfär för nätverkande; under ett koncept som formulerades ”Still
Growing Strong” erbjöd ”The Chill Garden” bastu, hot tub, work out-pass,
guidad meditation, community vävning, silent disco, ett avskilt sovområde
för vila och gratis chai-te i en mysig och ombonad miljö. Såväl arrangörer
som artister erbjöds även guidade turer på Subtopia-området och hos
Cirkus Cirkör.

Den 14 -17 november 2016 genomfördes Subcase för nionde gången, denna
gång på 6 inomhusscener samt en utomhusscen på Subtopiaområdet och på
Södra Teatern i Stockholm, Dieselverkstaden i Nacka, Riksteatern i Hallunda
och Södertälje Stadsscen. Totalt 15 nordiska kompanier presenterade sitt
arbete på plats och 14 kompanier i pitchformat för 162 arrangörer, agenter,
bidragsgivare och journalister från 26 länder. Särskilt glädjande var att
vi med stöd av Svenska Institutet kunde bjuda in en delegation deltagare
från arrangörer i Baltikum, Serbien, Polen, Libanon, Egypten, Ukraina och
Etiopien. Andra långväga gäster kom från Brasilien och USA. Från Estland
deltog en delegation om åtta journalister med stöd av Estlands kulturråd, i
kompetensutvecklingssyfte. Vi bjöd även in cirkusstudenterna och lärarna
från Stockholms Dramatiska Högskola/DOCH:s treåriga cirkusprogram att
delta som observatörer på Subcase. Baltic Nordic Circus Network förlade
ett av sina två årliga möten till Subcase, vilket innebar att en delegation på
ca 20 representanter för olika organisationer i Norden och Baltikum deltog.
Subcase 2017 presenterade 11 hellängdsföreställningar, 3 work-in-progress
samt 14 korta pitchar och en interaktiv cirkusfotoutställning. Ytterligare 18
kompanier presenterade sig vid bord i själva mässavdelningen, där också
Manegen, Stockholms Läns Cirkuskonsulent och Baltic Nordic Circus
Network ställde ut. Kompanierna valdes efter en utlysning som gick ut i
hela Norden. Ansökan var öppen endast för kompanier från Norden. 60
kompanier ansökte till Subcase 2017.
Totalt representerades därmed 47 cirkuskompanier, varav 22 var från
Sverige och övriga från Finland, Norge, Danmark, Island, Estland och

Före Subcase erbjöds samtliga deltagande kompanier personliga coachningsessioner. Under själva evenemanget kunde artister delta i ”Feedback
Partnerships”, dvs en match-making med minst två arrangörer som förband
sig att möta artisterna för en feedback-session över en kopp kaffe under
dagarna.
Subcase 2017 presenterade fyra seminarier med svenska och internationella
talare:
Awareness, responsibility and power – Addressing dominant ideologies
in artistic practise Dr John-Paul Zaccarini från Stockholms Dramatiska
Högskola/DOCH och Rebecca Tiger från det svenska cirkuskompaniet Ruby
Rose talade om vilken praktisk kunskap konstnärer utvecklar när de har
ambitionen att arbeta med medvetenhet och ansvar gällande maktrelationer
i samhället. Seminariet presenterades i samarbete med Svenska Institutet.
Circus as Outsider Vicki Amedume från det engelska cirkuskompaniet
Upswing och Ivan Krajl från Festival Novog Cirkusa i Kroatien talade om
cirkusens självdefinition som outsider och vad den innebär och medför
i termer av inklusivitet och exklusivitet. Seminariet presenterades i
samarbete med Baltic Nordic Circus Network.
Circus as Insider Martin Sundin som tidigare arbetat på Kulturdepartementet,
Laura Gerard från det franska resurscentret för cirkus Artcena och det
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från EU:s kulturprogram och bytte då även namn till Circus Next. Det nya
projektet inleddes i april 2012, med nya utlysningar för kompanier över hela
Europa att ansöka till stödprogrammet under 2012, 2013 och 2015.
2017 ansökte och erhöll Circus Next Creative Europes plattformsstöd.
Subtopia är en av de 18 medlemmarna och deltog i att skriva ansökan.
En utlysning för kompanier gick ut i december, för urvalsprocesser och
residensstöd under 2018. Subtopias cirkuskoordinator är fortsatt medlem i
den internationella urvalsjuryn.
Subtopia deltog även tillsammans med fem av Circus Next medlemmar i en
ansökan om residensstöd från Erasmus +, vilken dock avslogs.

Kaaos Kaamos

europeiska nätverket Circostrada, Rune Vadström Andersen från det
danska cirkuskompaniet TinCanCompany och residenscentret Dynamo
Workspace, samt Rachel Clare från den engelska agenturen Crying Out
Loud, diskuterade i ett panelsamtal statliga insatser som syftat till att stödja
konstnärlig utveckling. Seminariet arrangerades av branschorganisationen
Manegen.
Reflections on diversity at Subcase 2017 Dagmara Gumkowska
från festivalen Teatromania i Polen, den moldaviska journalisten och
sociologen Vitalie Sprinceana, och Gintare Masteikate från det litauiska
dansinformationscentret, fick här i uppdrag att liverecensera Subcase
utifrån ett mångfalds-perspektiv. Seminariet presenterades i samarbete
med Svenska Institutet.

mängd nya kontakter. Internationella arrangörer har kompetensutvecklats,
fått kontakt med och kunskap om nordiska arrangörer och programlägger
nu fler nordiska föreställningar. Projektet har stärkt en upplevelse av nordisk
samhörighet och vilja till nordiskt samarbete inom cirkusen, såväl bland
artister som bland arrangörer.
Under 2017 marknadsfördes Subcase på bland annat Dansmässan i
Stockholm, FiraTarrega i Spanien, Circa Festival i Frankrike, Circos Festival
i Sao Paulo och Edinburgh-festivalen i Skottland.
Deltagande i nationella och internationella nätverk och plattformar
För 2017 erhöll Subtopia stöd från Kulturrådet för deltagande i fyra
internationella nätverk: FACE, Circostrada, Baltic Nordic Circus Network
samt Circus Next.

Utöver seminarierna gavs även två presentationer:
Circus Incubator Jean-Marc Broqua från La Grainerie i Toulouse
presenterade projektet Circus Incubator, med syfte att synliggöra det och
att finna nya samarbetspartners för ett uppföljande projekt.
Artist Consultants Subcase 2017 De tre artistkonsulterna för Subcase 2017
berättade om sitt arbete med att agera rådgivare åt årets Subcase. Subcase
har sedan det etablerades 2009 aktivt arbetat med att skapa metoder för
att skapa förutsättningar för en god dialog mellan artister och arrangörer,
med syfte att uppnå en större förståelse mellan de olika perspektiven och
positionerna. Detta år anställde Subcase, med stöd av Kulturrådet, tre
cirkusartister som konsulter för att skapa evenemanget. Deras arbete
bestod i att vara kreativa tillsammans med Subcase team kring hur själva
mötesplatsen skapades och presenterades. De fick också total insyn i
budgetarbetet, produktionsarbetet och hur beslutsprocesser går till.
Resultaten från Subcase 2017 i sammanfattning
Samtliga medverkande kompanier har kompetensutvecklats, fått en stor
mängd nya kontakter, marknadsförts i stora delar av Europa och även i övriga
världen, hittat samproducenter för sina produktioner och sålt föreställningar.
De unga fristående kompanierna har stärkts väsentligt. Nya kontakter och
samarbeten har uppstått mellan nordiska artister som mötts under Subcase.
Nordiska arrangörer har kompetensutvecklats, breddat sin kunskap om
samtida nordisk cirkus och om internationella turnénätverk, samt fått en stor

Baltic Nordic Circus Network (NBCN)
NBCN är ett nätverk av nordiska och baltiska organisationer, som
utvecklats ur New Nordic Circus Network (etablerades 2008). Nätverket har
genomfört en mängd aktiviteter som främjat den konstnärliga utvecklingen
för nordiska cirkusartister och spridningen av deras verk. För 2017-2019
fick BNCN stöd från Kulturkontakt Nord för nätverk, koordinerat av den
svenska branschorganisationen Manegen. Subtopia deltog under året i två
medlemsmöten. Nätverket organiserade ett seminarium, ett medlemsmöte
och en fest på Subcase 2017, vilket finansierades med stöd som Subtopia
sökte och erhöll från Nordisk Kulturfond.

Medverkan i Circus Next har för Subtopia inneburit en unik pågående
kompetensutbildning om aktuella konstnärliga tendenser och projekt
i Europa, samt om kriterier för europeiska arrangörer att programlägga
sina scener och festivaler. Medverkan innebär att cirkuskoordinatorn kan
dela med sig av denna kunskap till den svenska cirkusbranschen, samt
marknadsföra svenska kompanier i dessa nätverk och verka för att de får
del av europeiska stödstrukturer.
Fresh Arts Coalition Europe (FACE)
FACE är ett internationellt nätverk av organisationer som stödjer,
marknadsför och informerar om nya samtida socialt engagerade
tvärdisciplinära konstformer: scenkonst i det offentliga rummet, samtida
cirkus, site specific scenkonst och interaktiva community-projekt.
Nätverket skapades 2014 och har idag ett sjuttiotal medlemsorganisationer
i och utanför Europa. Nätverket verkar för kunskapsutbyte och utveckling av
sektorn genom internationella samarbeten. Det drivs av en internationell
styrelse och är baserat i Paris/Köpenhamn. Under året deltog Subtopia på
ett medlemsmöte i Prag. FACE deltog även i arrangerandet av en workshop
i Circus Incubators regi i Subtopia under vintern.
CIRCUS INCUBATOR
Circus Incubator var ett internationellt samarbetsprojekt som erbjöd
unga professionella cirkusartister (upp till 30 år) stöd att utveckla sina
konstnärliga projekt i dialog med arrangörer. Projektet erhöll europeiskt
stöd för ett samarbete mellan Sverige, Finland, Frankrike, Spanien, Kanada
och Brasilien. Subtopia var den svenska partnern i projektet, med stöd från
Kulturrådet.
Artister och arrangörer saknar ofta erfarenhet av djuplodande dialog
sinsemellan om relationen mellan den konstnärliga processen och
arrangörens arbete med produktion och programläggning. Det är en dialog
som kan vara utmanande för båda parter, men också avgörande med tanke
på de utmaningar som artister och arrangörer står inför idag.

Circostrada
Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk inom cirkus
och gatuperformance. Det bildades 2003 av det franska nationella centret
Hors Les Murs i Paris för utveckling av dessa konstformer. Nätverket består
idag av ca 60 organisationer från 18 länder i Europa. Cirkuskoordinatorn
deltog under året på nätverkets stora konferens Fresh Street i Portugal.

Syftet med Circus Incubator var att undersöka och skapa modeller för
internationell inkubation för unga professionellt verksamma cirkusartister.
Målsättningen var att stödja utvecklingen av en integrerad relation mellan
deras konstnärliga process och hur de producerar och presenterar sig
själva i relation till arrangörer och publik. Hur formulerar sig artister kring
sin konst, hur pratar vi tillsammans och vad är det som behövs och krävs?
Med Circus Incubator erbjöds artister och arrangörer användbara verktyg
och erfarenheter för att stimulera denna dialog.

Circus Next (tidigare Jeunes Talents Cirque Europe)
Subtopia valdes in som svensk partner i den europeiska plattformen Jeunes
Talents Cirque Europe redan 2009. JTCE startades 2001 på uppdrag av det
franska kulturministeriet, med syftet att verka för konstnärlig utveckling
inom cirkus, särskilt genom att stödja unga artister och nyskapande
projekt. Under 2011-2012 omstrukturerades plattformen, erhöll stöd

Circus Incubator genomfördes i två serier av två workshops samt ett
seminarium. Den första serien på Cirko Festival i Helsingfors i maj 2016 och
Montreals cirkusfestival i juli 2016; den andra serien på Festival de Circo do
Brasil (Brasilien) i november 2016 och i Subtopia (Sverige) i februari 2017.
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Ett avslutande tredagarsseminarium genomfördes i Toulouse i oktober
2017, då ett femtiotal arrangörer från Europa, Brasilien och USA deltog i
dialogworkshops med artister. Kiki Muukkonen från Subtopia bjöds in för
att inledningstala på seminariet. I samband med seminariet organiserades
ett showcase för nyskapade föreställningsprojekt, i vilket Subtopia kunde
erbjuda två svenska kompanier att delta: 100 % Circus och Lazuz Company,
båda bestående av artister som utexaminerats från DOCH:s cirkusprogram.
Seminariet avslutades med en halvdags workshop kring skapandet av en
fortsättning för projektet, med målet att söka stöd från Creative Europe
hösten 2018.
De cirkusartister med bas i Sverige som deltog i Circus Incubator var
kompaniet Kaaos Kaamos samt Matthew Horton och Alessio Motta, som
nyligen utexaminerats från DOCH. Svenska arrangörer som deltog i projektet
kom från Subtopia, Vara Konserthus, Stora Teatern Göteborg, JONK/
Västmanlandsmusiken, Umeå Teaterförening och Finspångs kommun.
Därutöver deltog artister och arrangörer från alla de andra partnerländerna.
Projektet genomfördes i samarbete med La Tohu (Kanada), Luni Producoes
(Brasilien), La Grainerie (Frankrike), Subtopia (Sverige), La Central del Circ
(Spanien), CircusInfo (Finland) och Cirko (Finland). Associerad partner var
dessutom Jeunes Talents Cirque Europe (Frankrike).
MINI-SHOWCASE
I februari arrangerade Subtopia ett mini-showcase av sju cirkusprojekt, i
samband med att ett tjugotal internationella arrangörer var i Botkyrka som
del av projektet Circus Incubator. Utöver dessa kom ett tjugotal svenska
arrangörer för att se presentationer av några föreställningar som redan
turnerar samt några med premiär inom en snar framtid. Showcaset erbjöds
utan kostnad. De projekt som presenterades var
Cirkus Cirkör: Limits
Alexander Weibel Weibel: Breaking Point
Lazuz Company: Lazuz
Burnt Out Punks: Smoke Screens
Cirkus Cirkör: Under
Sade Kamppila & Viivi Roiha: Forest Project
Circus I Love You: Circus I Love You

CASA: CIRCUS AND STREET ARTS CIRCUITS
CASA var ett europeiskt utvecklingsprogram som designades av fem
organisationer: MiramirO (Belgien), SirkusInfo Finland (Finland), Cirqueon
(Tjeckien), FiraTàrrega (Spanien) och Subtopia (Sverige). Det tvååriga
projektet syftade till kompetensutveckling i internationellt arbete för och
kunskapsutbyte mellan professionellt verksamma inom samtida cirkus
och scenkonst i det offentliga rummet, med särskilt fokus på strategier
att nå nya målgrupper och arbetsmarknader, såväl lokalt som nationellt
och internationellt. CASA ville hjälpa yrkesverksamma att utveckla sin
kunskap att arbeta gentemot andra kulturella kontexter och konstnärliga
miljöer, liksom sin kompetens i interkulturell kommunikation. CASA gjorde
professionell expertis och information tillgänglig och främjade utbyte
av kunskap och know-how, i syfte att diversifiera sektorns metoder och
arbetssätt.
Under 2015-2017 organiserade CASA tre olika typer av aktiviteter:
Endags-workshops för artister i marknadsföring och kommunikation med
internationella experter. 20 svenska kompanier deltog.
Sju dagars upptäcktsresor till 5 olika kulturella kontexter organiserades för
professionellt verksamma inom sektorn av olika nationaliteter. De besökte
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festivaler, residenscenter, utbildningar med mera, och mötte en bredd av
lokala aktörer från artister till kulturråd. Expeditionerna syftade till att
öppna upp för nya perspektiv i termer av arbetsmöjligheter och att inspirera
till nya arbetsmetoder. Deltagarna såg föreställningar och exempel på
kreativa strategier med fokus på publik- och marknadsutveckling. Resorna
gick till Sverige, Belgien, Finland, Spanien och Tjeckien. En internationell
grupp på 14 personer besökte Botkyrka och Stockholm under en vecka i maj
2016 och lärde då känna den svenska cirkus- och gatukonstsektorn.
Multimediaguider skrevs, med översikter över de fem partnerländernas
kulturella, konstnärliga och kulturpolitiska kontexter vad gäller cirkus
och scenkonst i det offentliga rummet. Guiderna presenterar exempel på
”good practices” inom marknads- och publikutveckling. Texten till den
svenska guiden skrevs av Kiki Muukkonen, med statistik från Manegen, som
arvoderade informationen.
En websida med multimediaguiderna samt en stor mängd intervjufilmer
med artister, arrangörer och andra aktörer inom cirkussektorn skapades
och publicerades våren 2017, med syfte att fungera som en informationsoch inspirationsbas för internationell marknadskommunikation och
publikutveckling. Hemsidans adress är www.casa-circuits.eu.
Målgrupper för projektet var artister, producenter, arrangörer och utbildare
från såväl större som mindre organisationer, fria aktörer liksom institutioner.
Totalt ca 250 personer från EU deltog under projektets gång i workshops,
och 70 personer i studieresor.

CIRKUSFÖRESTÄLLNINGAR, -MÄSSOR, MÖTEN OCH SHOWCASE
Cirkusavdelningen på Subtopia såg under 2017 ett hundratal
cirkusföreställningar på festivaler, mässor, seminarier och showcase i
Europa, Nord-Amerika och Syd-Amerika. Vi deltog även på redovisningar
av projekt och examensarbeten på DOCH, samt besökte Dansmässan. Vi
bjöds in som talare bl.a. till Circus Incubators avslutande seminarium i
Toulouse, till ett öppet internationellt arrangörsmöte på SESC cirkusfestival
i Sao Paulo (Brasilien), till Burning Mans europeiska ledarskapskonferens
som organiserades i Stockholm under våren, och till ett panelsamtal
på scenkonstmässan Fira Tarrega i Katalonien. Cirkusavdelningen
deltog bland annat på det engelska cirkusshowcaset Canvas i London,
festivalerna Européenne de Cirque i Toulouse och Circa i Auch och det
franska cirkusshowcaset Spring i Normandie-Bretagne. Kontakten med
Brasiliens cirkussektor utvecklades under en resa till Rio och Sao Paulo
i juni, då vi förutom den nationella brasilianska cirkusskolan och landets
två största cirkusfestivaler även möttes med det nationella SESC nätverket
av kulturhus över hela Brasilien för samtal om framtida samarbeten och
programläggning – samtal som fortsätter in i det kommande året.
Kiki Muukkonen deltog i Scenkonstbiennalens programläggningsgrupp,
som representant för samtida cirkus – ett arbete som sträckte sig över hela
2016 och in i 2017. Hon bjöds även in till diverse evenemang, föreläsningar
och jurydeltaganden men kunde pågrund av tidsbrist inte närvara vid
samtliga.
Cirkusprogrammet för våren 2018 i Hangaren Subtopia förhandlades och
bokades under hösten.

Projektet genomfördes med stöd av EU:s Creative Europe, och har även
erhållit finansiering från bl.a. Kulturrådet. Projektet avslutades 2017 och
redovisades till Creative Europe.

FINANSIERING AV PROJEKT
Cirkusavdelningen ansökte ett antal offentliga stöd för olika projekt. Nio av
ansökningarna för verksamhet under 2017 bifölls.

UNION BLACK
Union Black är en internationell samproduktion mellan Subtopia och
organisationer i England, Frankrike och Irland som syftar till att skapa en
högkvalitativ cirkus- och hiphopföreställning med representation av etnisk
mångfald för en bred publik. Premiär för föreställningen äger rum i Hangaren
Subtopia i april 2018, varefter den presenteras i de andra partnerländerna.
Inom ramen för projektet erbjuds lokala professionella cirkus- och
hiphopartister konstnärlig och karriärmässig utveckling genom samarbete
med erfarna artister med olika etniska bakgrunder i ett internationellt
sammanhang. Union Black tar avstamp i en fysisk vokabulär från fotboll,
cirkus, hiphop och teater i ett undersökande av kropp och fysikalitet som
ställer sociopolitiska frågor kring rasifiering och ett multikulturellt Europa.
Ambitionen är att nå en publik som inte är van vid cirkus - en bredare ung
publik än den samtida cirkusen själv vanligen lockar – och att erbjuda en
socialt relevant tillgänglig föreställning, samtidigt som denna konstnärliga
crossover-undersökning bär frön till utvecklande av nya uttryck inom såväl
dansen som cirkusen.

KK Nord för Subcase: 100 000, Nordisk Kulturfond för Subcase: 128 000,
Kulturrådet för Subcase: 250 000, Svenska Institutet för Subcase: 100 000,
Kulturrådet för deltagande i internationella nätverk: 60 000, Kulturrådet för
Union Black: 250 000, Creative Europe för Union Black: 350 000, Creative
Europe Plattform Circus Next: 70 000 per år för 2018-2021 (totalt 280 000),
KK Nord för residensprogram: 300 000.
Totalt: 1 818 000 kr.

Nio hiphop- och cirkusartister från de fyra länderna arbetar tillsammans i
workshops och residens i en konstnärlig kreationsprocess som påbörjades
i Frankrike i november 2017. Hos varje projektpartner (i respektive land)
integreras ytterligare fyra lokala artister i processen, så att en föreställning
skapas i och för respektive land, utifrån den lokala responsen på temats
frågeställningar. De fyra föreställningarna regisseras i samarbete mellan
en koreograf och en cirkusregissör.

SKAM föreläsning

FILM OCH MEDIA

Film kan ha olika skepnader och syften. Den kan vara konst, underhållning,
information, reklam, en hobby, ett yrkesområde, en industri och ett verktyg
för att dokumentera eller för att skapa social förändring. I Subtopia är
filmen allt detta. Här samlas de som arbetar med film och media på olika
nivåer – från nybörjare och amatör till talang och proffs. Denna blandning
och mötena dem emellan är viktiga för Subtopia, då vi vet att filmindustrin,
liksom konsten, är beroende av nya idéer och utveckling och att unga
talanger gagnas av att känna närhet och koppling till den etablerade
filmindustrin.

Hangaren Subtopia
Under våren var Fremantle Media Group hyresgäster och fyra
direktsändningar av Talang genomfördes i Hangaren Subtopia. Publikantalet
under dessa fyra tillfällen var 2400 personer. Utöver dessa arbetade ett drygt
hundratal personer per dag vid repetitioner och inspelningsdagar. Publiken
kom från såväl Botkyrka som hela regionen och Sverige.
Utöver detta hade vi inspelning för andra gången av Drömpyramid, ett
frågesportprogram producerat av Elk Production AB med Rikard Sjöberg
som programledare.

SUBTOPIAS FILMBY
Arbetet med utveckla Subtopias filmby fortsatte under 2017 bland annat
genom att Subtopias filmsamordnare fick i uppdrag att sätta samman
en operativ filmbygrupp med representanter från aktörer i klustret;
Dekorverket, Fanzingo, Filmbasen, Kompani Bastard och STDH. I dessa
möten diskuteras bland annat frågor om hur vi kan samarbeta och en
vidareutveckling av Filmby Subtopia.

Hangaren och Studio 3 hade 116 uthyrda dagar till film och mediaproduktioner
under 2017.

Subtopias kunder
Under 2017 fortsatte trenden med fler TV-inspelningar i Subtopias studior.
Med stort engagemang bygger vi goda relationer med våra kunder och
nära hälften av 2017 års bokningar inom film och media är återkommande.
Vi lyssnar på deras önskemål och förbättrar och utvecklar våra studior
successivt. Kunderna är bland annat producenter inom kortfilm, TV,
reklamfilm, musikvideo och reklamfoto. Subtopia kan uppvisa så höga
rekommendationsvärden som 10,0 av 10,0 för filmstudio med tillhörande
service och tjänster.

Delar av kortfilmen GULD, i regi av Abbe Hassan och producent Ivica Zubac
spelades in i Studio 3 under våren 2017. Filmen visas bland annat på
Göteborgs Filmfestival 2018.

Studio 3
I Studio 3 var Erland Beskow och Eva Funck hyresgäster i samband
med inspelningen av ”Kroppen”, en TV-serie för barn som sändes på
Barnkanalen/SVT.

En annan spännande inspelning var Stereognostic – ett musikprojekt med
Beatbox och folkloristiska rytmer från Afrika och Mellanöstern och med
musiker från världens alla hörn.
Trots svårigheter med ljudspill från angränsande lokaler till Studio 3, har
studion varit uthyrd 51 dagar för inspelningar i samband med TV, reklamfilm
eller musikvideos.

SUBTOPIAS STUDIOR
Produktionshuset
En av de mest uppskattade lokalerna är backstageområdet till
Hangaren, kallat Produktionshuset, vilket rymmer 16 loger, matsal,
produktionskontor samt ytterligare faciliteter. Denna hyrdes specifikt ut till
filmproduktionsbolag som filmade vid Albysjön.

En cirkusartist från Sverige, Alessio Motta, deltar i föreställningarna i alla fyra
länder. I den version som skapas för Sverige deltar ytterligare fyra svenska
artister, vilka valdes efter en audition i Subtopia i december. En producent
projektanställdes på deltid för att leda projektet från Subtopias sida.
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AKTIVITETER, EVENEMANG, FESTIVALER
Spoken Word
I Studio 3 var Erland Beskow och Eva Funck hyresgäster i samband
med inspelningen av ”Kroppen”, en TV-serie för barn som sändes på
Barnkanalen/SVT.
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Återskapa
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URBAN KONST

Föreläsning med producenten för SKAM
I ett samarbete mellan Filmbasen och Subtopia arrangerades en öppen
föreläsning med den populära norska serien Skams projektledare,
Marianne Furevold.

Subtopias syn på konst i offentliga rummet handlar om att använda den
urbana kontexten som en yta för konstnärliga uttryck. Den urbana konsten
handlar om att kommunicera i det offentliga rummet, oavsett medium.

Inför ett hundratal gäster gav hon en inblick i historiken, researchmetoderna,
publiceringsstrategin, produktionsformen och visionen runt Skamproduktionen.

Ursprunget till arbetet med den urbana konsten är att Graffitifrämjandet
uppvaktade Subtopia med idén om att etablera en öppen vägg i området
2010-11. Under åren har Subtopias utomhusgalleri utvecklats till ett av de
främsta i landet med en rad namnkunniga konstnärer inblandade och som
bidragit med nya fantastiska verk.

NÄTVERKANDE
Subtopias filmsamordnare deltog även på Guldbaggegalan, Göteborgs
filmfestival och Stockholms filmfestival samt vid seminarier och event
arrangerade av Filmbasen, Filmregion Stockholm Mälardalen och Svenska
Filminstitutet.
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Lilla och stora graffitiväggen
Både den större väggen nere vid Hangaren och den lilla har fortsatt att
attrahera graffitikonstnärer från hela Stockholm.
Forza Femme
10 – 11 juni anordnades en graffitihelg enbart riktad till kvinnor och ickebinära. Initiativtagare var Rosanna Sandberg. Under två dagar och till
musik med en DJ och en rappare, samlades ett hundratal personer. Bland
konstnärerna kan nämnas Metso, 2loca, Hello banana, Safe, What och Udie.

Utomhusgalleriet
Subtopias utomhusgalleri fortsätter att växa och inspirera och har alltmer
blivit en integrerad del av det som förknippas med Subtopia. Under året har
också både skolor, företag och press besökt utomhusgalleriet. I samband
med aktiviteten After Work Art Walk fick utomhusgalleriet en ordentlig skjuts
i media, med ett flertal intervjuer. Nytillkomna konstverk i utomhusgalleriet
under 2017 var Throwing Leaves Against Machines av konstnären Vegan
Flava, invigd den 1 juni i samband med release av Magasin Subtopia.
Invigningen utgjordes av en performance med dans och musik av Mario
P Amigo. Konstverket är placerat direkt utanför den s k Cirkuslillan invid
huvudbyggnadens framsida. Under november, i samband med en utställning
på Scarlett Gallery, kom den argentinska konstnären Caro Pepe till Subtopia
och skapade ett permanent verk i närheten av Subtopias första konstverk,
grävlingen av ROA. Bägge dessa nytillkomna verk håller en utomordentligt
hög konstnärlig kvalitet.

Inomhusgalleriet
Direkt innanför Subtopias entré finns en stor och rymlig lobby med
restaurang, den före detta ladugården där LM Ericsson hade sina kor. Den
publika platsen, utrymmet och väggarna lämpar sig väl för utställningar.
Subtopias ambition är att arrangera löpnade utställningar. Utgångspunkten
är externa initiativ där vi erbjuder väggar, viss teknisk hjälp och viss
marknadsföring. Tack vare utställningarna varieras upplevelsen av
entrén kontinuerligt med olika uttryck och visuella upplevelser. Under
året var det något färre utställningar än tidigare år. Detta på grund av
årets sista utställning, Stol 127, ett samarbete med Lillholmsskolan. Två
niondeklasser hade av sina bild- och slöjdlärare fått i uppdrag att skapa
en modell av en stol enligt yrkesmässig process. Utställningens öppnande
med alla skolbarn, Dogge Doggelito, stolmodeller, varav fyra utförts
professionellt på en verkstad i Småland, fick enorm uppmärksamhet i alla
medier. Projektet kommer även att visas under Stockholm Furniture &
Light Fair i Älvsjö i februari.

Sammanställning:

Utställningar på inomhusgalleriet 2017:

Totalt har 17 konstnärer eller konstnärskollektiv skapat konst i Subtopias
utomhusgalleri, varav två tillkom under 2017. Av dessa är sex kvinnor (35 %),
tio män (59 %) och ett konstnärskollektiv (6 %). Tio kommer från Sverige (59
%), fyra från Europa (Belgien, Holland, Tyskland och Storbritannien) (23 %)
samt tre utanför Europa (USA/Sverige, Argentina och Mexiko) (18 %).

Jonatan Agami, Skills Aesthetics Emotions Magic, foto
Toptopia (KTH), ritningar med idéer om ett levande stadsrum på Albyberget
Gustav Josefsson, Red, fotografier av graffitikonstnären RedSTOL127,
Lillholmsskolans niondeklassares stolmodeller
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Klump konceptbild: Foto Klara G

KLUMP SUBTOPIA
En inkubator för kulturella och kreativa näringar samt företag med
sociala drivkrafter
KLUMP Subtopia fortsätter vara en viktig plats för passionerade nyföretagare
som vill förverkliga idéer och starta företag. De som kommer till KLUMP
vill något, har en känsla av att det är rätt, men ingen aning om hur det ska
gå till. På KLUMP får de stöd med att inse att det är möjligt och att de har
vad som krävs för att lyckas, även om de själva i början av processen inte är
medvetna om det. Här får idébäraren hjälp att få syn på sina egna förmågor
och att det är de som kommer vara den avgörande faktorn för framgång.
Detta främjar KLUMP genom att erbjuda ett sammanhang, en arbetsplats,
coachning och att aldrig värdera idéer. Året har utöver kärnverksamheten
präglats av konsolidering, förmedling, manifestering av KLUMP som plats
och metod.
Samarbete med Transit kulturinkubator
Samarbetet med Transit kulturinkubator är ett ytterligare led i att
manifestera vikten av främjande insatser för kulturföretagande. Våra
organisationer är troliftvis de enda som erbjuder företagsutveckling
specifikt riktad till nyföretagare inom de kulturella och kreativa branscherna.
Samarbetet handlar i den första fasen om att lyfta upp frågor och initiera
samtal om förutsättningar för konstnärlig produktion och företagande i
länet. Med oss i arbetet har vi hittills Stockholms läns landsting, Stockholm
business region, Södertörns högskola och Stockholms handelshögskola.
Utbildning för processledare enligt KLUMPologin
KLUMP har transformerat coachningsmetodiken till en utbildning.
Den vänder sig till dem som är intresserade av att själva facilitera
utvecklingsprocesser för nyföretagare. Kursen började säljas under 2017.
Business in residence
Som en del av samarbetet i det europeiska nätverket Connected action
for the commons (finansierat av European Culture Foundation) anordnade
KLUMP ett sju dagar långt residens för två Idea Makers som deltog i Idea
Camp i Madrid 2017. I september kom Nina Martin från organisationen
Share on Bazaar och Mustafa Alaraj från Volunteer Palestine. Under
residenset fick de handledning av KLUMP och möjligheten att träffa andra
entreprenörer och organisationer.

Studiebesök från Les Têtes de l´Art i Marseille
Personal från Les Têtes de l’Art från Marseille var på arbetsplatsbesök
på Subtopia 24-29 april inom ramen för Erasmus+ program. Förutom att
besöka Subtopia fördjupades relationerna med mediehuset Fanzingo.
IdeaCamp Madrid
Inom ramen för ECF-projektet ”Connected Action for the Commons”
medverkade Subtopia genom verksamhetsledare för KLUMP i Idea Camp i
Madrid 1-3 mars. Temat var ”Moving communities”.
Crowdfundingkampanj
KLUMP
Subtopia
finansierade
med
bistånd
från
ECF
tre
crowdfundingkampanjer på plattformen Goteo. Siduri Poli var projektledare
och RättBuss, Changers Hub samt Rei kampsport fick hjälp med att
finansiera och skapa varsin digital kampanj. RättBuss och Changers Hub
lyckades nå sina mål i kampanjen och kunde finansiera sina projekt.
En utvärdering och sammanfattning gjordes av insatsen.
Samarbete med Start Up Stockholm
Under 2017 inledde KLUMP Subtopia ett nära samarbete med Start Up
Stockholm. Samarbetet har inneburit utbyte av coacher hos respektive
aktör. Arbetet har varit lyckosamt och fördjupas under 2018.
SMartSE
Under 2017 påbörjades ett samarbete mellan KLUMP Subtopia och
SMartSE för att båda verksamheterna tillsammans kan stödja frilansare,
entreprenörer och kreatörer på ett bättre sätt tillsammans. SMartSE vänder
sig frilansare inom kulturell och kreativ verksamhet.

påbörjat en formulering och genomför aktiviteter i klustrets nyaste
lokaltillskott, Bageriet. Tanken med Bageriet är att arbeta utifrån metoden
”participatory culture” som lite enkelt innebär att individer inte enbart är
konsumenter av innehåll utan även bidragsgivare och producenter av det
man sedan konsumerar, så kallade ”prosumers”.
I slutet av 2017 invigdes Bageriet, där Changers Hub etablerat sin
framgångsrika verksamhet för att stötta unga entreprenörer och kreatörer.
Redan nu har organisationen över 1000 medlemmar.

Övrigt
Under hösten 2017 valde KLUMPs verksamhetsledare att gå vidare till annat
uppdrag. Under mellantiden för nyrekrytering arbetade Inger Aspåker som
verksamhetsledare. Den 8 januari 2018 tillträdde KLUMP Subtopias nya
verksamhetsledare, Martin Q Larsson.

Vardagen i KLUMP
In- och utflödet av medlemmar i KLUMP Subtopia är stabilt på ca 80
medlemmar utslaget över helåret. KLUMP lockar personer som arbetar
med konst, kultur och sociala utmaningar. Under året har KLUMP haft över
100 bokade möten med KLUMP-medlemmar och personer/organisationer
utanför KLUMP. Vi har anordnat frukostmöten och medlemsträffar och
KLUMP har varit öppet och bemannat i princip årets alla vardagar från
morgon till kväll.
Axplock av händelser under året kopplat till KLUMP-medlemmar
Charlotta Huldt Rambergs ”Bollywoodoperan” hade premiär i Hangaren
under 2016 och sommaren 2017 var den en del av Parkteaterns sommarscen
i Stockholm. (Projektet startades i KLUMP 2014.)
The Good Tribe (numera The Good Talent) körde Expedition Botkyrka för
fjärde året i rad.
Vi kan även konstatera vid 2017 års slut, att KLUMP Subtopia har levererat
30 % av Kinneviks Change Leaders under de tre senaste åren.

SMartSE och KLUMP Subtopia samverkar genom att arrangera olika typer
av event och kompetensstärkande aktiviteter.
Bageriet
KLUMP har tillsammans med D.I.T Subtopia under 2017 arbetat med att
sammanlänka lokala nätverk och organisationer som stöttar människor
att inspireras till förändring, förverkliga idéer och nå sina mål. Nätverket
består av Miljonbemanning, Changers Hub, Multicoach och The Good
Tribe. Tillsammans har denna grupp och andra interna och externa aktörer
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Dansgruppen Abzorb

D.I.T. SUBTOPIA

D.I.T., ”Do it together”, är ett begrepp som inspirerats av DIY – ”Do it
yourself”.
D.I.T. Subtopias verksamhet vänder sig till barn och unga i Botkyrka. Genom
åren har D.I.T Subtopia varit en viktig katalysator för flera verksamheter
och individers utveckling i området.
D.I.T. Subtopia är en framgångsrik komplettering till kommunens
ungdomsverksamhet och aktiviteter. Den har som syfte att väcka
engagemang till eget skapande, samverkan tillsammans med andra
individer och organisationer, myndigheter, förvaltningar och företag utan
geografiska, religiösa och politiska gränser. D.I.T har ett gränsöverskridande
perspektiv med ledorden otämjd, empatiskt och modig, inom ramen för
konst och kultur.
D.I.T. Subtopia ska vara pionjär i sitt arbete tillsammans med ungdomar
utifrån ledordet otämjd, empatiskt och modig, inom ramen för konst och
kultur.
Lära genom att vara:
Otämjd – för att tankar och idéer ska vara fria. Det finns ingenting som
är fel så länge du agerar utifrån kärleken till det du strävar mot och inte
orsakar lidande hos någon annan.
Empatisk – för att vi alla hör ihop. Ett världsligt erkännande av att alla
människor och levande varelse hör ihop.
Modig – för att du ska våga stå upp för dig själv. Farorna är verkliga, men
rädslan är en illusion som hämmar människan. Ta det steg du behöver ta
för att växa och bli en bättre människa än den du var igår, res dig varje gång
du faller.
Bageriet
”Bakerspace”, ”Make your space”, ”Makerspace” – ett hobbyrum för
entusiastiska kreatörer och entreprenörer. Ett tätt samarbete initierades
redan 2016 med Changers hub och Bageriet står nu till deras förfogande
tillsammans med deras och vårt nätverk.

Subfuzion
Subfuzion är en förening som engagerat många unga vuxna i Botkyrka.
Föreningen samarbetade med flera olika aktörer i Botkyrka. Föreningen
hade svårt att bilda en ny styrelse och bildade då en interimsstyrelse för att
försöka göra en ny uppstart till hösten. Det gjordes en medlemskväll och de
deltog i Albydagen i hopp om att få igång en ny styrelse. Det har vi tyvärr inte
lyckats med under detta år.
Sportlov 2017
Aktiviteter genomfördes i samarbete med Alby fritidsgård och Botkyrka
kommun.
Xtreem dance jam med Abzorb.
Abzorb är en dansgrupp som med all sannolikhet snart kommer att synas på
större scener. De har medverkat i flera danstävlingar och omtalas allt som
oftast i olika sammanhang. Sportlovskursen blev fullsatt med 38 deltagare.
60% kom från Botkyrka och resterande från andra platser i regionen. 90%
av deltagarna var flickor. Kursen erbjöd flera olika dansstilar bland annat
afrobeat, hip hop och street. Alla stilar var lika uppskattade. Verksamheten
delades in i två olika målgruppe, en för de yngre (10 till 14 år) och en för det
äldre (15 år och uppåt).
Påsklov 2017
Aktiviteter genomfördes i samarbete med Alby fritidsgård och Botkyrka
kommun.
Teckningskurs med Cesar Fulgencio. Barnen fick en grundkurs i färglära
och teckningsteknik. De två först dagarna var för nybörjare och de två
senare dag för de lite mer avancerade. Antalet deltagare var något lägre
än sportlovsaktiviteten. Dels berodde det på sen annonsering samt att flera
liknande verksamheter erbjöds i Botkyrka. 10 barn deltog i kursen under
veckan. 10% var från Botkyrka och resterande från andra platser i regionen.
90% var flickor.
Sommarlov 2017
Under juli arrangerade D.I.T Subtopia tre olika sommarlovsverksamheter
för barn och ungdomar tillsammans med Botkyrkabyggen.
Efterfrågan på kurserna var hög, så vi fick ställa personer på kölista även i
år. Dessa tre veckor har bestått av tre olika kurser: Digital avatar, Open art
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space, och Xtreem dance jam. Barnen som har ansökt till kurserna under
dessa tre veckor har varit mycket nöjda.
Vecka 1 – Digital Avatar
För fjärde året i rad arrangerade D.I.T Subtopia och Heartbeat gamingdatakursen Digital avatar. Barnen delades in i två olika grupper, den ena
gruppen fick lyssna på föreläsningen medan den andra gruppen fick testa
på och spela olika spel som ”Heroes of the storm”, ”Portal 2” och ”Rocket
League”. Efter halva tiden var det paus och fruktstund samt byte av grupper.
Varje dag avslutades med en ”check-out” där barnen fick beskriva hur de
upplevt dagen.
Veckans föreläsningar handlade bland annat om speldesign, E-Sport och
nätetik. Många tyckte att föreläsningarna var bra och intressanta. De flesta
uppskattade spelen, medan några hade tyckt att de var lite för svåra.
Kombinationen
av
föreläsningar
och
spelande
visade
sig
både
lärorikt
och
kul
för
barnen
. De fick även samarbeta med varandra via spelen, vilket gjorde att
de fått bättre kompisrelationer med varandra. Även fysiska lekar som
”Charader”, ”Blodig Potatis” med flera, var till hjälp för barnen att utveckla
vänskapsband.
Vecka 2 – Open Art Space
De första två dagarna inleddes med papier-maché, där temat var att skapa
fantasidjur. Med fantasins hjälp skapade de många unika figurer. Vi hade
genomgång om skissteknik, akvarell och vattenfärg och de fick prova på att
blanda sekundärfärger/ primärfärger med hjälp av de tre grundfärgerna.
De fick även testa på de olika tekniker som man kan använda sig av när
man arbetar med vattenfärger. Som avslutningsuppgift fick alla skapa en
fin siluettmålning. Medan målningarna torkade gick vi på en uppfriskande
promenad genom Subtopias fina område och fotograferade papier-maché
figurerna, vilket barnen tyckte var fantastiskt kul. Under veckan fick barnen
forska i sin egen fantasi och skapa figurer och teckningar med hjälp av sin
kreativitet. Open art space var fylld med skratt och glädje.
Vecka 3 – Xtreem Dance Jam
De första två dagarna fanns en lärare som lärde ut balett, modern dans
och showdans. Vi hade lugnande stretching-sessioner samt roliga lekar.

Hela danssalen fylldes med energi och nyfikenhet. Dansläraren började med
några enkla steg och lekar så att barnen skulle komma in i det hela och bli
mer bekväma. Efter fruktpaus visade läraren även en uttrycksfull koreografi
som var en blandning av modern dans med inslag av jazz.
Under de två sista dagarna undervisade en annan lärare i breakdance. Det
var väldigt kul och barnen tyckte det var spännande att testa på något helt
nytt efter den klassiska baletten, modern dans och jazzdans
Sommarferiejobbare period 2 2017
Under sommaren 2017 tog D.I.T Subtopia emot sex sommar/feriearbetare
från Botkyrka kommun. Sommarjobbarna fick lära sig att hålla kurs för
yngre barn, konflikthantering, dokumentationsverktyg, foto, film och en
del kunskaper kring olika konstnärliga uttryck, så att de kunde utföra sitt
arbete. De uppskattade Subtopia som sin arbetsplats och berättade efteråt
att det fått en positiv arbetslivserfarenhet.
Höstlovet 2017
Kurserna genomfördes i samarbete med Mitt Alby, Scenskolan Fejm och
Cirkus Cirkör på temat “Fear” (Rädsla).
På årets ”Fearkurs” erbjöds fyra ämnen: dans, cirkus, teater och smink.
Det kom 45 deltagare och nästan alla var nöjda med kursen. Vissa saker
hade kunnat göras bättre och utvecklas, så som formen för urvalen av
ämnena som eleverna valde. Detta kommer vi se över inför nästa kurs.
Helhetskänslan kring elevernas utvärdering var positiv och vi ska fortsätta
att utveckla kursen inför 2018.
Backstagekurser
Under vårterminen 2017 fattades beslut om att lägga ner SSF (Subtopia- och
Scenskolan Fejm) backstagekurs tills vidare och att avbryta samarbetet med
scenskolan Fejm i väntan på nystart och inriktning.
Open Dance Session Botkyrka
Det fortsatta samarbetet kring ODSB, Open Dance Session Botkyrka,
fortsatte under våren 2017 mellan D.I.T Subtopia och Botkyrka Kulturskolan.
ODSB tillgängliggör dansstudion i Subtopia och densamma i Botkyrka
Kulturskolan i Tumba för danssugna människor varje fredag. På hösten
kunde inte Botkyrka Kulturskolan vara med och då förlades det enbart på
Subtopia.
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D.I.T. Subtopia sommarkurs, Xtreem Dance Jam

D.I.T Subtopias Pop up-verksamhet
Pop-up-verksamheten är ett mobilt koncept som utvecklats för att besöka
och delta i olika mässor, event och festivaler utanför Subtopiaklustret.
Konceptet synliggör D.I.T Subtopias verksamhet och ger möjligheter för
verksamheten att fånga upp unga människors intresse att skapa på egen
hand. Pop-up har ett grundinnehåll som alltid finns med och nyckelordet
för Pop-up-verksamheten är ”anpassningsbar” utifrån olika teman och
platsers önskemål.
Under 2017 genomfördes tre Pop-up i Botkyrka bland annat på Albydagen,
Hågelby 100 år Botkyrka Byggen 60 år och Habrodagen (i samarbete med
Botkyrka Byggen).
ÖVRIGA PROJEKT
Drömmar
D.I.T Subtopia tillhandahöll en danspedagog, backstagepedagoger och ett
visst process-stöd för att vara med att förverkliga Drömmar, en föreställning
skapad av Björkhagaskolans årskurs 8. Eleverna fick insyn och kunskap i
att arbeta med backstagefunktioner med yrkeserfarna ledare. Andra elever
fick arbeta med en professionell danspedagog och vara med och skapa en
helt egen, unik koreografi. Slutresultaten visades upp för skolkamrater,
släkt och vänner under två dagar på Loftet i Subtopia.
Heartbeat Gaming LAN 2017
Intresset är stort för e-sport, så i samarbete med Heartbeat gaming
anordnades ett tredagars LAN i oktober under vilket 20 unga personer deltog.

D.I.T Subtopia och Studiefrämjandet i Botkyrka anordnade. Temat gick i
hårdslöjdens anda och ungdomarna fick under två dagar skapa cosplaydetaljer.
Battle of Botkyrka
Tillsammans med Botkyrka kulturskola arrangerades det första Battle of
Botkyrka, en danstävling som drog ett hundratal entusiaster i alla åldrar.
Tävlingen innehöll fyra kategorier: rookie, dancehall, hiphop och breakdance.
Det blev en väldigt uppskattad tillställning som vi hoppas på att få göra om
2018.
Hågelby 100 år och Botkyrkabyggen 60 år.
2017 fyllde Hågelby och Botkyrkabyggen jämnt. D.I.T fick äran att vara med
och fira i Hågelby, där det arrangerades ett stort antal aktiviteter, bland
annat ansiktsmålning som D.I.T ansvarade för. D.I.T utbildade 10 unga vuxna
i ansiktsmåleri, vilket resulterade i att massor av barn sprang runt som
fjärilar, ormar, fantasikatter och vatten- och blomfigurer.
Botkyrka kommun Summer kids
Under vecka 28 och 29 arrangerade Kultur- och fritidsförvaltningen och
åtta fritidsklubbar i kommunen en gemensam sommaraktivitet för barn
mellan 10 och 12 år. Cirka 100 barn fick prova på olika badplatser, parker
och mötesplatser i kommunen för att under lustfyllda och kreativa former
lära känna varandra och prova på nya saker.

Stockholm fick sin första träslöjdsfestival och den genomfördes under tre
dagar på Subtopiaområdet. Ett fint och uppskattat arrangemang kring
hårdslöjd.

Syftet var bland annat att göra det möjligt för barn att villkorslöst delta i
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som kan ge varje barn stimulans och
främja personlig utveckling, skapa nya kontaktytor mellan barn med olika
social bakgrund och möjliggöra möten för barn och unga över sociala
gränser. D.I.T Subtopia, fick i uppdrag att ansvara för en av dessa dagar.
Dagen fylldes med olika slags ”prova-på-moduler”. D.I.T. engagerade
lokala graffitikonstnärer, en pysselguru och en hiphopdansare. Dagen
uppskattades av alla deltagare.

Omkring 500 personer besökte festivalen och det var lyckosamt att både
yngre och äldre möttes oberoende av bakgrund. Utbudet var brett och
hela tillställningen en generös händelse för den som tycker om eller är
nyfiken på hårdslöjd. Här fanns allt ifrån ”carvers corner” till uppträdande
av lokala Botkyrkatalanger. Därutöver erbjöds också en ungdomsdel som

Mario P Amigo – Create
Mario är en glad, skämtsam och smart kille som älskar dans och musik. I
början av 2017 flyttade han till Fittja och inledde ett tätt samarbete med D.I.T
Subtopia och blev en del av inkubatorn KLUMP Subtopia.
Mario Alexis Perez Amigo fick möjlighet att använda dansstudion på Subtopia

Slöjdfestival, Trä, folk och verktyg
I samarbete med Länshemslöjden i Stockholms län.
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och fick coachning under sin residensperiod. I gengäld fick D.I.T. Subtopia
nyttja hans talanger till workshops, föreläsningar och uppträdanden.
Residenset resulterade i en föreställning med titeln CREATE som handlade
om hur kreativitet kan möta oväntade förhinder. Create tog upp detta ämne
genom dans.
Övrigt arbete inom ramen för D.I.T Subtopia
Drömdeg
Drömdeg är ett initiativ för unga skapare i Botkyrka kommun som
tillhandahålls av Kultur- och fritidsförvaltningen. D.I.T Subtopia är en
av flera aktörer som fungerar som ett slags coach och ambassadör för
att sprida möjligheterna att ta del av Drömdegs ekonomiska stöd samt
kompetensförsörjning. D.I.T hade inte så många coachningstillfällen under
2017. Ett att nämna var dock cirkuseleverna på gymnasiet som fick stöd till
sin föreställning Samband.
Strum live
Ett samarbetsprojekt som tillgängliggör ett nytt visningsfönster för unga
artister att nå ut till sin publik med konserter och spelningar. Två sändningar
genomfördes från Subtopia under 2017.
Subcase
Under Subtopias Cirkusmässa Subcase deltog D.I.T Subtopia med teknisk
kompetens samt scenmästeri i Studio 3.
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Drömpyramiden, TV 4, inspelat i Hangaren Subtopia

HANGAREN SUBTOPIA

Att etablera en scen samt studio- och eventlokal i denna storleksordning
var en djärv utmaning vid invigningen hösten 2010. För detta krävs en
längre tids strategiskt och konsekvent arbete, något som även kommer
att fortgå löpande under en lång tid framöver. Även finansieringsfrågan är
en utmaning, då ytterst små resurser finns för att programmera scenen.
Subtopia är dock, med våra goda relationer inom film, TV, musik och event,
på mycket god väg att bli en tongivande aktör i regionen. Även scenen har
etablerats som ”Hangaren Subtopia - Botkyrkas scen för samtida cirkus”.
Under 2017 har infrastrukturella hinder varit den stora utmaningen med
lokalen. Dels ligger den på en plats som ofta drabbas av översvämningar
och dels påverkas markytan byggnaden totalt. Även ventilations- och
larmfunktioner har varit en stor utmaning då dessa inte har fungerat på
ett tillfredsställande sätt under det senaste året. Dessa hinder till trots kan
konstateras att Hangaren lyckats hålla sin ställning som intressant och
tongivande scen och arena i Botkyrka och stockholmsregionen.
Hangaren Subtopia – Botkyrkas scen för samtida cirkus
Subtopia har ett uppdrag att programmera cirkusföreställningar på
Botkyrkas scen för samtida cirkus - Hangaren Subtopia. Vi ser dock ett akut
behov av att regionen och staten engagerar sig i den del som är scen och
presenterar cirkus. I den kartläggnings som Kulturrådet gjort på uppdrag
av regeringen under 2017, lyfter Subtopia fram just denna problematik
och föreslår att mer resurser bör sättas av till denna scen. Botkyrka är
med Subtopiaklustret en erkänd knutpunkt för cirkusen vid sidan av redan
kända platser som Montreal, Paris, Barcelona med flera. Cirkusscenen
Hangaren Subtopia bör betraktas som en nationell angelägenhet och
regionalt flaggskepp.
Cirkusföreställningar 2017 i Hangaren Subtopia
100% Circus
”Är det nödvändigt att andas? Kan man hänga i håret? 100% Circus
pressar sina förmågor till det omöjligas gräns”. Cirkusduon 100 % Circus
presenterade sin föreställning med samma namn både på Hangaren
Subtopia 18 - 19 och 25 - 26 mars samt gratis utomhusföreställningar på
Alby torg 16 juni och Albyberget 17 juni (den sistnämnda i samarbete med
Mitt Alby och Botkyrka kvinnoverksamhet). Föreställningarna i Hangaren
Subtopia bjöd även på experimentworkshop efter föreställningen.

Då föreställningen var ett uruppförande var det Subtopias marknadsavdelning
som arbetade fram ett helt nytt kommunikationsmaterial: fotografering,
videoinspelning och textproduktion. Marknadsplanen bestod av en
videoannonskampanj med fyra olika filmer samt affischer i Botkyrka,
Stockholm City och närförorter samt Södertälje, kampanj i Barn i Stans
kanaler, tryckta annonser i DN, SoMe-annonsering (på svenska och
arabiska) samt mediebearbetning.
Gratisföreställningarna i Alby hade en egen marknadsplan med Botkyrkabor
som målgrupp med egen formgivning. Här ingick affischering i Botkyrka,
digitala utskick, SoMe-annonsering (på svenska och arabiska) samt
publikarbete.
Statistik inomhusföreställningar:
Antal föreställningar: 4
Publik: 745
Kapacitet: 1199
Beläggning alla föreställningar: 62%
Statistik utomhusföreställningar:
Antal föreställningar: 2
Uppskattad publik: 400 (räknade personer på plats)

Cirkuskompaniet 100% Circus

Beläggning alla föreställningar: 68%
Babel Glöm
”Vad händer om ingen förstår den andre? Sex personligheter gör sitt yttersta,
både språkligt och fysiskt, för att undersöka spänningarna mellan att vara
sig själv och med andra.” Cirkuskompaniet Kaaos Kaamos presenterade
sin föreställning Babel Glöm på Hangaren Subtopia 16 november som en av
fyra offentliga föreställningar under Subcase 2017.
Föreställningen ingick i kampanjen för Cirkusmania (se beskrivning längre
ner) men hade även en egen mindre marknadsplan som bestod av affischer
i Botkyrka, PR-kampanj och SoMe-annonser både avgränsade till Botkyrka
och i hela Stockholms län med omnejd. SoMe-annonseringen gjordes på
svenska, arabiska, turkiska och finska.
Statistik:
Antal föreställningar: 1
Publik: 254
Kapacitet: 300
Beläggning alla föreställningar: 85%

Cabaret Crida
”Med skruvad akrobatik, egensinnig livemusik och träskodans, bygger nio
artister och musiker upp sitt universum.” Det franska cirkuskompaniet Crida
presenterade sin Cabaret Crida 5 och 8 april på Hangaren Subtopia.

Cirkusmania
De senaste åren har vissa av föreställningarna som ingår i branschmässan
Subcase spelats offentligt. Detta har genomförts i samarbete med externa
scener. Subcase 2017 gick ett steg längre och Subtopia samordnade och
genomförde en gemensam marknadsföringskampanj för alla offentliga
föreställningar inom Subcase under namnet Cirkusmania.

Alla enheter i marknadsplanen fick skapas även för denna föreställning, dock
utifrån kompaniets befintliga material. Planen innefattade affischer i Botkyrka,
Stockholm city och närförorter, ett litet antal affischer med ”glow-in-the-dark”text som del av en SoMe-kampanj (på svenska och arabiska), videoteaser,
videointervju med kompaniet, mediebearbetning, tryckt och digital annonsering
i DN samt en kampanj i Welmas kanaler. Även ett program skapades.

I Cirkusmania ingick fyra cirkusföreställningar, fyra kvällar i fyra kommuner
i Storstockholm:
Alula Cyr 14 november på Dieselverkstaden (Nacka)
Fauna 15 november på Södra Teatern (Stockholm)
Kaaos Kaamos 16 november på Hangaren Subtopia (Botkyrka)
100% Circus 17 november på Södertälje Estrad (Södertälje)

Statistik:
Antal föreställningar: 2
Publik: 405
Kapacitet: 600

Utöver den gemensamma kampanjen ansvarade respektive scen för att
marknadsföra sin egen föreställning. I marknadsplanen för Cirkusmania
ingick logotyp, hemsidan cirkusmania.se, affischer i Stockholm City,
pressrelease och en videoannons.
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Restaurang Safiren, Gula Villan, april

TEKNIK, DATA, IT OCH TELEFONI
Loftet
Nya slutsteg
Nya subbasar
Ledarmaturer till festbelysning
Spegelbollar uppsatta till festbelysning
Kompletterat upp med fästen till räcke och benpodier till läktare

BILAGA

Hyresgäster som flyttat ut
StDH/SDH, Stationen, december

Gula Villan
Tekniken som tömdes från Gula Villan har spritts ut i verksamheten efter
behov. Bland annat har det skapats en liten portabel ljudanläggning.

FASTIGHET OCH
INFRATEKNIK

Rotemannen 1 (båda huskropparna)
Inköp och montering av WiFi-accesspunkter som täcker hela fastigheten
Installation och konfigurering av separata nätverk uppdelade mellan
lokalerna och byggnaderna (uppdelning i flera nätverk möjliggör debitering
för nätverksåtkomst till hyresgäster)
Hangaren
Reparation av Telferstyrning.
Komplettering av scenfötter till podieben.
Gjort nya fästpunkter.
Mindre reparation av Saxlift utförd.
Större reparation av Truck utförd.
Danssalen
Stärkt upp Wifi nätet/täwckningen hela plan 5.
Allmänt alla lokaler
Ny projektor, ersätter trasig.
Övrigt
En Izettle reader införskaffad.
Totalt har 3 st telefoner (Iphone) köpts in under året samt 1 dator (PC)
Företaget Provectum används fortfarande som IT support.
Kostnaden för drift av infrastrukturen gällande IT har minskat efter 2015 &
2016 åtgärder.

FASTIGHET
Allmänt alla fastigheter och lokaler
Upprättat kontinuerliga samordningsmöten med förvaltare från Botkyrka
kommun.
5-årig underhållsplan för den inre miljön upprättad med förvaltare från
Botkyrka kommun.
Nya skruvdragare inköpta.
Svets inköpt.
Dagligt underhåll.
Diverse snickeriarbeten.
Involverade i uthyrningar och Cirkusföreställningar.
Storrensning av förråd i området.
Nya arbetskläder inköpta.
Brandövning utförd.
Flertal nödutbelysningar bytta till led.
Påbörjat arbete kring att dokumentera vårt systematiska
miljöskyddsarbete.
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Studio 3
Ny pump till toaletten
Fjärrvärmepumpsystem kalibrerat och reparerat.
Byggt en provisorisk vägg för dörr för att minimera ljudspill från
grannlokalen.
Gula villan
Tömts på möbler och teknik inför ny hyresgäst.
Sålt av möbler som ej används.
Restaurang Safiren ny hyresgäst.
Gjutjärnsgrindar sattes upp vid ute terrasserna.
Murarna i området renoverades.
Vildvuxen trädgård klipptes ner till nolläge.
Ett stort äldre dött träd fälldes.
1 inbrott.
Rotemannen 1
Ny hyresgäst. SKH hyrde lokalerna Kraftverket och Stationen under hela
2017.
Fjärrkontakt med larmdator upprättad.
OVK genomförd med anmärkningar, åtgärder påbörjade fortsätter under
2018.
Changers Hub, flyttade in i Bageriet.
Nytt kök installerat i Bageriet finansierat av hyresgästen Changers Hub.
31 dec StDH flyttade ut från Stationen behåller dock Kraftverket för
verksamhet.
Utredning om behov av ombyggnation/ändring av ventilationen i lokalen.
Nyckel, ombyggnation genomförs under 2018.
Påbörjat titta på övernattningsmöjlighet i konferenslokalen Tornet.

Nya hyresgäster
StDH/SDH, Stationen samt Kraftverket, januari
BLIMP lokal i R13, februari
Issa Redovisning, lokal R13, januari
Changers Hub, Bageriet, januari.
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Rotemannen 13
Slipning och lackning av golven på Subtopias ena huvudkontor, Klumps
lokaler, Musikrummet och trappan upp till Pentryt/Tornet.
Ismaskinen i storköket reparerad.
Målat om utemöbler på framsidan.
Skena med draperi installerat under mixplats i Loftet.
Balettstång monterad i Danssalen.
Uppgraderat sophanteringen i Loftet.
Två nya ugnar i storköket.
Säkerhetsstaket monterat på taket.
Issa Redovisning ny hyresgäst
Blimp Handelsbolag Ny hyresgäst
Byggt mörkläggningsskivor till Cirkuslillans fönster.
Två bänksett monterade och utplacerade på uteplats, baksidan.
Kylrummet i storköket fått nytt aggregat.
Hissdörrar reparerade minst 3 ggr.
Ny kortläsare in till damernas omklädningsrum
Ny kortläsare in till verkstaden
Plattor borttagna på uteservering framsida för att skapa plats för trädet
Robinians (trädet) rötter.
OVK genomförd.

Rotemannen 4
Fiber installerat till byggnaden.
OVK slutförd.
Byggnadsritningar uppdaterade.
Scenskolan Fejm flyttade ut 31 dec.
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1 inbrottsförsök, lyckades inte komma in.
Reparerat nedre dörrparti efter inbrottsförsök.
Tillfällig fjärrstyrning av larm upprättad.
Mindre renoveringsarbeten.
Handikapp larm utbytta på båda toaletterna.
Hangaren
Elrevision utförd.
Fast 63 A uttag installerat tvärs över lokalen.
Fågelnät kring takfot uppsatt.
Kortläsare i larmsystemet bytt till Bewator från Lenel.
Larmindikatorlampa mellan Produktionshuset och Hangaren installerad.
Nya backup batterier till larmet.
Fjärrkontakt med larmdator upprättad.
Ommålning av biljettkontoret i Hangaren.
Förstärkt belysningen i Biljettkassan.
Fler vägguttag installerade i Biljettkassan.
Skjutstativtrucken reparerad/renoverad, bytt drivlina och däck.
Inköp av flyttbar diskbänk/ho.
Omgrusning och utplaning av innergården.
Vattenpost installerad i uterummet (soprummet).
Slangar och kopplingar för dusch/toavagnar inköpta.
P-rutor uppmålade inne på Hangaren Subtopia området.
Huvudentrégrinden till området renoverad.
Byggt pallar till mässmattor.
Påbörjat byte av fasadbelysning, klart 2018.
Timer installerad i Scenkontorets pentry.
Skyddsskor inköpta till timpersonal.
Produktionshuset
Solskyddsgardiner/insynsskydd installerat.
Uppfräschning/komplettering av inredning till loger.
2 st 16 A installerade på bottenvåningen.
Nytt ventilationssystem installerat och driftat.
Nya trappor byggda från innergården till Produktionshuset.
Alhagen
OVK genomförd.
Underhållsplan upprättad med BK.
Avfuktare i källaren borttagen.
Balkar i stallet tillfälligt återställda.
Städ
Fortsatt upphandlat avtal med Samhall
Tjänstefordon
Lastbilen:
Bakavlyft renoverad.
Personbilen:
Nya bromsskivor och belägg renoverade.
Spindelled utbytt.
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